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Second-clasi*

’Keleivjo“ telefonas A N 8-3071

Prez. Nixonas paskelbė
alyvos pasninką

oostatre

Atskiro numerio kaina 20 centą

oaid at Boston, Alasaacnusėtu”

I

Sekmadienį gen. Gizikis nuvertė prezidentą Papado

Sumažinamas alyvos teikimas šild> mui, mažiau skys

to kuro automobiliams, prekybai ir pramonei. Yra reikalaujančių šiuos varžtus dar pagriežtinti.

Graikijoje generolas
nuvertė pulkininką
poulos. Įvestas karo stovis ir suiminėjami buvusios val

1

džios šalininkai. Sugrįžta į 1967 m. "kieto* rankos“ ka! rišką režimą.

Praeito sekmadienio va- J Bet prezidentas tų griež- i
: Vliko ir PLB atstovų Praeitą sekmadieni Graikarą prezidentas Nixonas tų priemonių dar vengia.;
paskelbė visą eilę potvar- Mat, jau ir dabar prisibijo- i
: Rijoje pirmosios armijos vaI
kių alyvai ir aplamai ener- į ma. kad dėl šių suvaržymų j
pasitarimas
das generolas Įeit. Gizikis su
gijai taupyti. Vieni jų prade- galinti prisilpti gamyba ,su-.
š.
m.
lapkričio
17
d.
Vii-'
da veikti tuoj pat, kiti— dar mažėti nacionalinės Įplau.,
.
..... . . savo šalininkais nuvertė pre: ko vicepirmininkai Jurgis.
kiek vėliau, bet visi daugiau kos ir krašte padidėti bedar
Valaitis ir Aleksandras Vak- zidentą George Papadopouai- mažiau palies kone kiek- bių skaičius iki 8G .
selis dalyvavo Amerikos, jos> buvusi pulkininką, kuris
vieną gyventoją.
Lietuviu Tarybos suvažiavi-1 .
'
.
! Tuo tarpu i naujus "alyvos i
Nuo sausio 1 d. gyvenamų i pasninko“ potvarkius jaut- Į Vilniaus katedra buvo pastatyta 1387 m. Jogailos :upesčiu. Ji amžių bėgyje ne kartą buvo gaisru me Chicagoje. Jurgis Valai- ita,p 1>at l,e,'vel'sm» kellu at’
namu apšildymui skirtas a-< blausiai reagavo Nevv Yorko lunaikinta, bet vis buvo atstatoma, padidinama ir pagražinama. Paskutinį kartę ji htno atstatyta į
Vliko vardu pasveikino ėjo Į valdžią 1967 m. Gen
ly vos kiekis bus sumažintas ? bii ža, kurioje, sakoma, to- pagal Lauryno Stuokos-Gucevičiaus planus 18-jo amžiaus gale. Paveiksle matome, kaip katedra j ?uvažiavimą. Suvažiavimui jejį Phaidow Gizikis užėmė
15', . prekybos Įmonėms —’ kio akcijų kritimo nėra bu-; atrodo dabar. Greta varpinė. Dabar katedra paversta paveikslą galerija, kurioje dažnai ruošiami'
: pasibaigus, Vliko vicepirmi- prezidento vietą, o premje25% ir pramonei — 10' <Jvę nuo 1929 metų. Bet ra-i koncertai.
i minamasi, kad tai esąs tik}
j ninkai turėjo bent trijų va-G.u paskvrė JAV-se mokslus
Bus sumažintas gazolino į laikinas reiškinys.
i landų pasikalbėjimą su Al
is/, •»
•
I
•»!/ I / J
a
/•
v j- j tos valdvba. Pasikalbėjime ėjusį advokatą Adamandios
tiekimas gazolino stotims. J
Vhko seimas renkasi] Valst. departamento Argentinoje nužudė buvo
bnvn aptarta numatOmoji Androutsopouios.
Jos gaus 10% gazolino ma-; Bražinskų byla
žiau, negu pardavė 1972 m. ■
: sušaukti Lietuvos laisvinimo
raštas latviams
Fordo atstovu
! Kanadoje
Tai sudaro apie 15% ma- ’ vėl atidėta
Naujoji vyriausybė tuoj
; veiksniu konferencija ir kižiau, negu reikalinga žie-į
..
Latvijos nepriklausomyArgentinoje- Cordobos Į ti reikalai.
Pirma
pradėjo šukuoti iš kariuomemos mptn
Lapkričio 13 d. Turkuos
, . karta Vliko seimą;
bės
paskelbimo
1918
m.
lai)mieste,
buvo
nušautas
For,
.
......
'
.
■
teismas Ankaroje svarstė' P" w,tkasl Kanadoje giuodzio
do
fabriko
direktorius! . Lapkričio 18 d. abu.vice- įneš, policijos ir kitų jautrių
- Svvint. Jis važiavo automo-! Pa mininkai turėjo išsamųivjetų Papadopoulos šalininginkluotu sargu auto-! oasikalbėiimą su Pasaulio kus, Įvedė karo stovi ir cenbiliu. ginkluotų
hingtone tokio turinio laiš- mobilio lydimas. Jiems ke- Lietuvių Bendruomenės val zura.
igruodžio 25 d. Reiškia, varg"
Be valdybos, tarybos ir
; lią pastojo 15 ~
gražiai apsi- dvba +os pat konferencijos
Nuo gruodžio vidurio bus • šai kaliniai bus teisiami Kai
~
....
Buvęs prezidentas jau buuždrausta teikti e-azolina au ! lėdu nirmaia diena
, Tautos fondo atstovų apy»rengusiu vyrų dviejuose au-į klausimu.,
.vo
paruošęs planą sisteminuzniaustą teikti gazoliną au-. ledų pnmąją dieną.
skaitiniu pranešimų,
pranešimu, prof.
"Latvijos
nepriklausomy-;
tomobiliuos
proi.
Latvijos nepriklausomy-; tomobiliuose ir sunkvežimy ,
tomebiliam, sunkvežimiam
.
Bronius, Kazlas
kalbės
bės , paskelbimo
penkiasde-. į§ kuriu buvo paleisti šūviai Į. "A. Vakselis buvo nuvykęs gai grąžinti valdžią Į civiliprivatiem laiveliam ir lėktu
Būtu jiemo didelė narQ
.
.
,
.
.
lA
.
■
*1111/1 irT.-i.nto’ll r.nttil.'.111111*1
„onl-Jilin lYioln
rr.i •:'1*,’11
T” J Eamovėnų suruoštą Lietu-i nių žmonių rankas ir numa
vam nuo šeštadienio 9 vai.; ma. jeigu srautu i viso pa a,,le SV"entolu nuteisinimą simt penktųjų metų proga,■ j Su inta ir io palydovus. Vi-.. •. 7/
__ įuomenes minėjimą tęs net parlamento rinkimų
vakaro iki sekmadienio vi-kaulio lietuviu bent kalėdi- ckuPu<?t0-'e Lietuvoje re- malonu perteikti Jums svei-; žwo. Žudikai pabėgo
terminą. Bet neseniai kilu
i ir tarė sveikinimo žodį.
dnrnnkčin
•
-i • •
o -i - •
daktorius Bronius Kviklys— kinimus ir nuoširdžius ge-;
sios kruvinos studentų riau
kalima siusti šiuo adresu: a™e .^tf.kac.ją okupuotoje „ausius linkėjimus Jungti- įį. Airiją Valdus
Patiaubų prieziuros šės. matyt, davė progos va
Automobiliam nustatomas; p j,, ą Bražinskas Merker
MovVor. E^tuvoie 11 piof. di. Maitv- niu Amerikos Valstybių ir.
dinamiesiems "kietos ran
nas Brakas — anie Rytpru- žmonių vardu.
didžiausias greitis 50 mylių kapali. Ceza e vi, Turkey.
• JI asmenųc.
kos“ šalininkams kariškiam
kariu išlaidos
; siu ateities problemą.
per valandą, o autobusam ir
šia proga painaudoti Papa
Latvių tautos pastangos ( Pagaliau Britanijos minis-į Jungtinės Tautos yra pa- dopoulos vyriausybei nu
sunkvežimiam — 55 mvlios.
Algirdas Gustaitis
Gruodžio 1 d. vakarienė- išlaikyti savo tautinį paliki-• teriui Siaurės Airijos reika-'Muntusios 1..000 kariu Iziae- versti. Ji buvo apkaltinta,
Tuo būdu tikimasi sutaupy
7_
_ T 7121______ OA
• A
Al 1 • 1 - *.A* *
. 1
.
1
< - .
ti 200.000 statinaičių
kad per greitai norinti perper dieną.
perj duoti valdžią civiliniams ir
Gedanti krašta i chaoUždraudžiamo
Įstaigų ir privačių namų išo
1 Lietuvos pogrindyje.
■ kraštas vra laimingas, ture-, valdvs šiaurė* Airija. Jami JAV-bės mokės 88.668,
rinės Kalėdų iliuminacijos.
!
damas «avo piliečiu tarpe ' vadovan* Faulkne'is. unii?*-' ppp Britanija $1,841,000.
Gen. Gizikis, perimdamas
Toks patarimas nebuvo1. <
j
Ne prekvbos valandomis Vliko duotas jokiam laikraš- J
Mldai
Į latviu ki’mė< žmonių, kurie; ),i f»artn'os vada*. Jo n:n-t?ia ; Sovietu S-ga $4.497.000. prezidento postą, savo kal
draudžiami visokie rėkiami. v]ik
B,.azin?ku a(,_.l
; na H arė
mū<u ' tu>^s 6 aMnvu<=. cfvpilde- • p»-anmįziia $2.032.000. Ki- boje prišnekėjo daug paža
niai apšvietimai /viduje ir
. .
.
. .
uiiSll lllhO Aižei IJOį
b.Pvn-j Mes vnatin- j mekratai ir darbiečiai 4.
1 P;iai bHvn paskirta mokėti dų apie būsimą gerą tvarką,
]aijke
Į vokato prašomas, patarė ne-j
Jebirnp I-viii tautos būruošti demonstracijų prie J Lapkričio 26 d. arabų
; 81.907.000 bet ii tokią pa- apie tautos vienybės grąžini
mą. apie bepartiskuma ir
Karingieji katalikai ir ! rama teikti atsisakė.
Normaliam keleivinių lėk Turkijos atstovybių ir kitų Į valstybių vadai susirinko j
isinareigo.il- !
panašius dalykus, kurie to
1
protestantai
tokia
valdžia
tuvu susisiekimui kuras su ištaigų, nes jos būtu nu Alžerijoje tartis jiems o- m p Jrpvotj už %'SV^
1 nėra patenkinti ir žada su jail 'ti neturtingiausios vals- kiomis jjrogomis sakomi.
mažinamas 10G, tarnybi kreiptos prieš Turkijos teis piais klausimais, kurių svar-:
Bet Atėnuose reziduojantie
niams skraidymams —40%, ma.
blausias — taikos su Izrae-; Spalio 22 d. partizanai. kovoti,
j Lt-bėc kas mėnesĮ mokės po ji užsienio diplomatai sako,
pagrobė Šveicarijos lėktuvui
pramoginiams — 50 G .
; liu reikalas.
‘ <*100.
kad šis jiervei-smas yra gi'iŠie ir kiti suvaržymai su
vvr. direktorių Schmidtą. Jo. ŽydlĮ-arablĮ taikos
Tiesa, Turkijos teismas.
1 žimas i 1967 metų kieto re
likimas dar nežinomas.
{'•
tinkami palyginamai ra Bražinskų bylos neišspren
žimo dienas, tik dabar buvu
miai. Kai kūne politikai dęs per trejus metus, yra
šiais metais Argentinoje! pasitarimas
Argentinos
prezidentui
sio
pulkininko kėdėje sėdės
net bando prezidentui pri \isišt\ai nei angų.* . kaip jjjperonuį susirgus ir apie du jau buvo pagrobta 160 as-: T. ,7 . . .
,
Teisėjas vėl pasigenda 18 generolas.
1 ■
į
JAV užsienio reikalu mikišti. kad energijos taupymo apibūdino Amnerty Intema-| mįnetlus nega|in, eiti parei-1i menu.
; nisteriui Kissingeriui pasiū- minučių pasikalbėjimo tarp
potvarkiai išleidžiami pavė
Sakoma, kad pervei'smas
prezi<l^nto
e“ Bepročio ar rimtas į litis, sutiko ir Izraelis gino- prezidento ir jo patarėjo, į- Įvykdytas
luotai ir dar nėra pakanka si.Oprašvdama.?paramoš Bi’?’
be kraujo pralie
i džio 18 d. sėstis už stalo su rašyto į magnetofono juostą,
mai griežti. Daug kas palie
j rabų atstovais tartis taikos j Aiškinama, kad jo sekreto- jimo ir buvęs prezidentas
kama gyventojų laisvai va
ur%kuriXUr^ grasinimas?
esąs savo viloje namų areš
I te.
! reikalu.
'
darydama pokalbio sanliai ir sąžinei, kurt ne visų
Laiškus ir kitas siuntas
* * *
Vakarų Vokietijos polici-(
...................
įtrauką, tą pasikalbėjima ne- te. Tik stebimasi, kaip prez.
vienodai jautri. Sakoma,
galima siusti Bražinskam..
ja ieško "pamišusio moksli- . Be Egipto. Sirijos, Jorda-! Įvčia iitrynusL Dil to "iitry- Papadopoulosą galėjo suki
kad gazolino stočių uždary betarpiškai,
ne per advoka-j Bostone Padėkos dieną į
lėliai taip lengvai nuversti,
.
.
mas nuo šeštadienio vakaro ta. Tačiau, iei norima PU.! JoHnsono restoraną atėję 3 ninko“, kuris reikalauja iš. no ir Izraelio, derybose da-- \
valdžios 88.4 milionų. Jeigu Ivvaus JAV-bės. Sovietų Są-!nįmo
ky«»_ naujų kilti* kai jis visur turėjo prikai
iki sekmadienio nakties tu
į-elpti
ro*n
;
'r
a
is,
prašoma
siųs-P*
es
’
k
a
*
pagrobė
iš
kasos
nA rnn .
, . . jo reikalavimas būsiąs nepa-Į junga ir Jungtinių Tautu ge-! nin™M ir įtarinėjimų, kurie šiojęs savo "akių ir ausų“.
rės mažai reikšmės, nes au
H '
,en<iafSn8*U tenkintas, tai grasina bakte-’nėra linis sekretorius Kurt gal* nuste,btl ,r alyv°» trū-,
dabartinė* vaitomobilistai prisipildys sa- jtj* Per kką.
(E)
r apie
.
lr, riologiniu kam. Žada siųsti i Waldheim. kaip stebėtojas.;ku,n**
I džios priešininkai ‘jau ima
vo
i>.žmoną
,
. bakus iš anksto.. Daugiauipabėgo ju laukusiu automo
šia gazolino santaupų gali j
t biIiu
šiemet Bostone iau i Genomu tmi±na±S|--------------------------------- !
Rvtu Vokietijoje nubau.- P-'-ka®otL kad perveda,
būrt dėl sumažinto greičio.’
.G f1®™*4 Kostone Jau bacilomis zimienb asme-’
.
padarytas su Amerikos slapSiūloma nieko nepalikti tai' Lapkričio 22 d. sukako 10 nuzu y®
8 žmonių,
; nims. to bakterini pilnomis - Aklas advokata*. 1937 m. lI du asmeny# ka etl 10 ir 13| ta parama. Tokie gandai yra
vadinamai "laisvai valiai“, metų, kai buvo nužudytas
bombomis surogdinrt fabri- baigęs Bostono Uuniversite- metų už tai. kad jie perga-. gimdomi beveik po kiekvieo Įvesti griežta kontrolę. — prezidentas John Kennedy. Nuo sausio 1 d. lėktuvu tari- ku« viešbučius ir kt.. kas tik tą, dabar tam universitetui bendavo žmones i Vakarų i n<> kur nors Įvykusio pergazolino korteles.
Tai spauda plačiai paminėjo fai bus pakelti 6r<
j veikia žydų pinigais.
paaukojo $750,000.
/Vokietiją.
I versmo.

zinskams-

i
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kovos ginklas, kulkosvaidis, net bomba. O Rusijoje ką tik iš toli poetą pagerbti už jo gerą knygą, o ji pajuokėm
VLIKO PIRMININKAS
j buvo vėl prisimintas Vladimiras Majakovskis, kuris ka- sakydami, kad jis visiškai nemokėjo šokti tango. Patyri- VALS. DEPARTAMENTE
į daise skelbė, kad poezija tai "rimbas ir durklas, glamonė mas rodo. kad to galima laukti iš mūsų spaudos bendraI ir šūkis“. Na, su Lenino-Stalino šūkiais, durklu ir rimbu ( darbių, kurie savo žinutėm klaidina tolimas redakcijas.
šių metų lapkričio 8 d.,
I' kompartija ten jau per pusę šimto metų glamonėja savo 1
• * ’
Lietuvos atstovo WashingBet aš čia atėjau ne spaudos kaltinti ar skųstis. Ma- tone J. Rajecko lydimas,
poetus, iš kurių Rusijoje anksčiau nusižudė Jeseninas ir
, tas pats Majakovskis, o Lietuvoj Kostas Kubilinskas ir no ilgų metų patyrimuose tai ne pirmiena, o tik dažnai Vliko pirmininkas dr. J- KKone visa Vakarų Europa ir Amerika pradeda vii-j gal kiti (nebeminint tų. kurie enkavedistų buvo Sibire papildomi akordai mūsų ilgoje "marche macabre“ eise- i aliūnas tu ėjo pasikalbėji
mą su Valstybės Departa
pėti nuo šalčio. Ištisoje eilėje valstybių pritemo reklamų nudobti).
noje.
mento Rytų Europos ir Pa
□6= 4c
šviesos. Automobilių judėjimas sulėtėjo. Lėktuvų — sure
Pasirodau čia dar kartą su visai kitokiom emocijom— baūijo .-a.u :au> pareigunu
tėjo. Pramonės mašinų ratai pritilo. Taigi, — pasaulinio
Padariau tokį įvadą, norėdamas paaiškinti apie savo
masto krizė. Net kiek panaši į pasaulinio karo laikus. pranešimo antraštės paradoksą. Tai ką? Vadinasi, ir su džiaugsmu ir nustebimu, kaip liudininkas labai keisto Į
Kasdien linksniuojame tuos pačius žodžius: Izraelis Antano Gustaičio "Saulės šermenų“ poezija nėra tas pats, ir šviesaus paradokso, kuris patvirtino jau seną įsitLuni-Į Pasikalbėjimas užtrukęs
—arabai — alyva! Arabai neduoda alyvos. Vakarų pa kas mūsų gyvenimo tikrovė? Vadinasi, čia turėtų būti mą, kad teisingai ir rimtai kalbėti apie mūsų gyvenimo pusantros valandos buvo atsauliui pritrūko energijos...
konfliktas? Prieš atsakydamas klausimą, dar trupučiuką tikrovę dabar geriausiai tegalima ironijos, humoro ir sa- vilas i)- nuoširdus. Jame buBet visame šitame pasauliniame "apsiausties stovy praplėsiu temą. Vadinasi, jeigu visiškai ar nors iš dalies tyros formom. Antano Gustaičio vėliausieji "Saulės | vo paliesti įvairūs Lietuvos
je“ yra ir kažkas nuostabaus, ko net daug menkesniais tiesa, ką anksčiau sakėm apie poeziją, tai mūsų tikrovės šermenys“, kaip ir du ankstyvesni jo poezijos rinkiniai, į bylą liečia klausimai dabartinėje Europos politinių įvyatvejais nebūdavo.
gyvenimo teisingo atspindžio joje nė neieškokim, nes ne man yra šio paradokso įrodymas.
kių raidoje.
Prezidentas kalba apie numatomus dar didesnius toks poezijos tikslas, užmojis ir prigimimas. Neieškokim
(Elta)
Tai labai skirtinga poezija nuo anos kitos, pradžioje
kasdieninio gyvenimo pritemdymus ir atšaldymus šypso- tokio mūsų tikrovės tiesaus, atviro ir teisingo vaizdavime
damasis. Kongresas skuba leisti naujų suvaržymų įstaty dargi ir beletristikoje ar dramaturgijoje, nes šios irgi yra mano minėtos "poezijos“ sampratos. Klasikinė eilėdara,
JUO GREIČIAU, TUO
veik tobulas toninis ritmavimas ir rimavimas, graži ir šva
mus nemurmėdamas. Spauda, radijas ir televizija apie tai tikros poezijos seserys.
BANGIAU BENZINO
ri kalba; humoras žvilgsniuose į mūsų būties ir buities
informuoja, kaip ajpie savaime suprantamą būtinumą.
....
,
Ir — jokių masinių protesto demonstracijų, jokių
Matom, 'kad. kai tik gilyn einam į mišką, vis blogiau, stipriom lempom apšviestą estradą ir į tamsiausių užkam-•
pių
miriadą;
satyra
ir
sarkazmas
melui,
pretenzijai,
dvi- Į
v AeiiU \al<l>oa L>mėžygių i Washingtoną, jokių valdiškų įstaigų okupavimų, o aš čia neturiu laiko tų keistenybių įrodinėti. Bet ir rim
....................
- musu skausmu
,
• tragedija ! gino 12 rūsiu
ir supuvimui
; ironija
ir
. - automobilius
, , ,
jokių deginimų, jokių prezidento viešų prakeikimų ir vė tesnė mūsų literatūros kritika aplamai sutinka, ir liaudis veidystei
... , .
\ ,
. ..
• •
ir padare išvadą, kad. vaAplamai, čia pamatom, kaip alsiems mums ;
liavų niekinimų.. Reikalaujama tik dar griežtesnių varžtų. iš patyrimo tai paliudys, kad mūsų grožinėje literatūroje akivaizdoje...
, ,
.F, .
ziuojant ne oO mylių, bet 70
-iu p(?). valanda>
Kas gi čia pasidarė? Juk dar taip neseniai ligi užki dabar Jnis užsienio lietuvių tikroviškas, pilnas ir išsamus dabar gerai“, ir kaip tave ir mane, sūnų aplotą , tikrai Į my]iu
mimo buvo rėkauta prieš Pietų Vietnamo gynimą nuo ko — fizinis ir dvasinis — gyvenimas dar nėra pavaizduo karste "pagerbs bičiuliai, priešai ir daktarai“. Svarbiausia benzino suvartojama 30G
munistų invazijos, atseit prieš kišimąsi ne i savo reikalą, tas. Tik vienur kitur tikrovės kepalo kraštelis vos vos pra- gi. kad šioje poezijoje yra kūrybiškai transformuota gyvo- j daugiau.
kuris Amerikos neliečia. Kur dabar dingo tie šimtai tūks riektas, bet vis nedaug, negiliai, per paviršutiniškai, per ji mūsų dienų bei naktų tikrovė ir tiesa, kurią bičiulis j Važiuojant 50 mylių greidailininkas Viktoras Vizgirda dar papildo savo drąsiais, ' čiu vieno galiono benzino
tančių barzdylų? Ko jie dabar tyli?
per bailiai, per "poetiškai“.
užtenka 19.59 mylios. Grei
ekstravagantiškais, kone gąsdinančiais potepiais.
Aha. Reiškia, dabar JAV-bės veda teisingos
tį
padidinus iki 60 mylių, to
krypties užsienio politiką! Remia gerąją pusę.
Ir aš ne tik manau, bet esu tikras, kad asmeniškai
Tatai parodyti ir įrodyti aš jums turėčiau cituoti de- ; galiono beužteks 17.51 myIzraelis kietai laiko okupuotas arabų žemes — ir tai mes togai ir nenorėtumėm. Įsivaizduoju, koks kiltų triukššimtis pavyzdžių. Bet tada juk sugadinčiau visą reiKalą j bos. o jei važiuosi 70 mylių
politiniu požiūriu labai teisingas veiksmas.
Į mas. nepasitenkinimas, protestai ir pasipiktinimai, jeigu ir mūsų šio vakaro pagrindinius užmanymus: pirmu, ne- * greičiu, beužteks tik 14.93
Nesutinka iš ten trauktis, net Jungtinių Tautų ver- Į mūsų rašytojai ar dailininkai išdrįstų ir sugebėtų sodriai
atimti brangaus laiko pasireikšti pačiam Antanui kaip ■ mylios.
čiamas, — taip ir reikia.
parodyti teisingą išeivijos lietuvių gyvenimą ir ryškiai
štai kodėl dabar, arabams
svečiui, ir antra, kad. viską perdaug atsikleidus, nesuma
Arabai nori atsiimti, ką per šimtmečius turėjo, — atskleistų mus pačius — visiškai tikrus, pilnus, toikius ide
žinčiau jūsų pagundos įsigyti ši naują, prabangiškai iš- j sustabdžius alyvos tiekimą,
tarptautinis nusikaltimas.
alistus ir milžinus, kaip save stengiamės matyti, ligi slapprivalomais įsakymais autoleistą, "lietuviška drobule“ apkaustytą veikalą ir be mano į mobiliam? nustatomas ne
Taigi, kaip mes iki šiol dar senoviškai galvojome! j čiausių ir intymiausių mūsų kūno ir dvasios gelmių...
nereikalingos pagalbos paskaityti jį patiems, įsiskonėti ir i didesni? kaip 50 mylių greiJuk ir Pabaltijo okupacija tada yra "politinės teisybė-s“ i
įsitikinti.
; tis per valandą.
įgyvendinimo žygis...
w * 9
Žinoma, mes linkime Izraeliui geriausios sėkmės ga
Tad kur ieškoti (jei manytume, kad reikia ieškoti)
Jei ką dar norėčiau pabaigai pridėti, tai gal ne visišką Į j974 jų
^NDORIAUS
rantuoti savo atkurtos tėvynės ilgą egzistenciją. Mes ly to teisingo lietuviškos gyvenimo tikrovės vaizdo? Gal
REIKALU
giai taip norėtume ir savo laisvos tėvynės ateitį įtvirtinti spaudoje? Be abejo, — juk nuolat visi tvirtinam. kad lie- pritarimą išdėstytai minčiai mūsų spausdintos programos |
komentaruose, kur aiškinama, kad aštri Gustaičio poezija į „T_ ....
, . , .
ilgiems amžiams. Norėtume ją padidinti bent Mažąja tuviška spauda tai mūsų gyvenimo veidrodis. mo>kytojai vis dėlto klausytojų ar skaitytojų neįžeidžianti, nes joje
. ...
„ ..
Lietuva. kurioje mūsų giminės dai- palyginamai su 2000 j patarėja, teisingos patriotinės orientacijos versmė, paveikeliamas ydas ir nuodėmės jis prisiskiria sau, tuo uzglos-:
yra su,nokėjes. to imį
metų visai neseniai gyveno. Tik kažkodėl pasaulis nenori S klausias ir beveik pats pagrindinis lietuvybės išlaikymo]
mūsų įniršį ir visiems patikdamas Čia gerai, bet keta
" ja urną Įrašysime į predėl mūsų senoviškos gražios teisybės, nei pora laipsnių Į ir išlikimo šaltinis.
i • , ,
’ ir blogai.
numeratą.
sumažinti prezidentų rūmuose šilimos, nei pora mylių jų •
(Nukelta
į
3
pusi.)
Kel eivio administracija
Aš nuo pat vaikystės pradėjau šį tą dirbinėti lietu
limuzinu greičio...
viškai spaudai — jau maždaug per 50 metų. — tai supran‘ tama, kad spaudą iš principo aš palaikysiu, nes ją mėgstu 1
BRONYS RAILA
į ir aukštai vertinu. Deja. būsiu čia ne vienintelis liudinin- J
į kas: mūsų išeivijos spauda, po tam tikro pakilimo ir pa- i
i gy vėjimo, per pastarąjį dešimtmetį vėl ima rodyti anemi; jos ar ir žymiai sunkesnių nuosmukio ženlklų, ypač kas
j liečia jos vaidmenį mūsų gyvenimui teisingai ir konstruk• tyviai vaizduoti. Daug yra aplinkybių tai paaiškinti, daug
į objektyvių priežasčių trūkumams suprasti ir dovanoti,
j bet nemaža ir subjektyvios redaktorių bei bendradarbių
Pranešimas Los Angeles lietuvių pobūvyje 1973.Xl.17 d., ■ pamirštos ar nebesuprantamos atsakomybės. Mes gi ma....
x
... . . x
~ . ...
,
j tom. kaip mūsų tautinė ir tarptautinė padėtis blogėja,
•upazindmant su vėliausiu Antano Gustaičio veikalu
'
1
veikla genda, skaidosi, neišvengiamai mizėrųėja, — o vis
Kas yra poezija? Geriau nemėginkim ir aiškintis, nes dažniau laikraščiuose dkaitom apie laimėjimus ir didžiu
iheiniflialNNil
aptarimų būtų keli tūkstančiai. Tad nebus bloga, jei čia lius darbus, apie genijus koncertų ir teatro scenose, apie
bismarkus
politikoje,
iškilius
tautos
vadus
ir
net
vadės
pasitenkintumėm pačia paprasčiausia ir populiariausia
\ isuomenės opinija. Pagal tai, poezija būtų beveik viskas, mūsų bendruomenės kalvarijų takuose.
flemurderous naooeningsaftoarfl
kas nėra pilko gyvenimo tikrovė. Poezija tai kažkas ana- {
Gražu, kilnu,.didinga, — bet net ir mūsų vaikai su
pus ir aukščiau realybės, fantazija, žavios vizijos, sapnų
pranta, kad tai ne tikrovė. Labai jau aišku, kad tai dau
įeginiai, iliuzijos, pasakų pasaulis. Visuomet kažkas gra
flieCutterVSliantfliJrtng
giau tik "poezija“...
žiau ir nuostabiau, negu mūsų ašarų pakalnė. Pagaliau,
* * *
tai tartum dailus melas, nugirdanti gražbylystė, burtai,
Gaila ir graudu, bet mūsų laikraščiuose mūsų gyve
*
* * *
■American
kerėjimai, svaiginantys viliojimai. Ir jos kalba kitoniška, namosios tikrovės vaizdas nėra per daug tikras, o "poe
negu kasdienos — netikra, išgalvota, išpuošta, išparfu- tiškai“ perpieštas, pateikiamas per kreivą veidrodį. Nuo
muota, dažniausiai mužikiškai sustyguota. Jos tikslas — lat juk girdim nusiskundimus tų, kurie daugiau dalyvauja
* * * *
ęonfronmflonoff
prigauti, užburti ar žavėti tą, ką myli, ir akis apdumti viešojoje veikloje, kad jie neranda teisingo tų darbų pa
*
* * *
tam, kurio nekenti, aplamai perdėti, perkeisti. net sufal veikslo. Leiskit man paminėti patį mažiausią, visai nebai
* * * *
sifikuoti tikrovę. Gyvenime jug ne sykį girdim išsireiški sų faktelį, iš kurio jūs suprasit, ką turiu mintyje. Pavyz
MartftfsVineyard
*
* * *
mus: "Nepūsk man migiui akis“, arba stačiai: "Nepasa džiui, dar neseniai -kaip tik šioje vietoje mes pateikėm,
kok man visokių poezijų“...
arba "pristatėm“, visuomenei mūsų žuvusio kolegos, bran
gaus draugo Juozo Tininio naują knygą, ir ta proga man
Atrodo, su tokiu poezijos nusakymu maždaug sutinka
ir Antanas Gustaitis. Viename eilėraštyje jis net smulkiai teko pasakyti kelis žodžius apie rašytojo asmenį ir būdą
ir, tarp kitko, paminėti, kad Juozas, nors savo pasaulėžiū
dėsto, kas yra poetas. Tai toks. kuliam, pvz., mergaitės
ra konsenatyvus, bet šiaipjau daugeliu atžvilgių buvo
lūpos — būtinai radastos, akys — tai žvaigždelės, o kitos
labai šių dienų. t. y. modernus žmogus, tarp kitko, puikiai
griešno kūno dalys — dar "poetiškesnės“. Jam poetas
šokęs valsą ir net dar modernesnius šokius. O prieš savai
tai tas,
tę skaitau viename Clevelando lietuvių laikraštyje, kur
repoi-teris išpoškina, esą apie velionį buvę "ironizuota,
..."kurs myli: vis rašo ir prašo
kad Tininis nemokėjęs šokti valso“! Mes kalbėjom apie
Priglausti jo širdį ir baro skolas,
jį. kaip gerą žmogų, gerą šokėją ir rimtą rašytoją, nė tru
O. meilėj atstumtas, iš rašalo lašo
pučio neironizuodami, o laikraštyje tvirtinama visai prie
šingai !..
Prisunkia į knygą skystimo balas“...
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkas
Žinoma, čia nebus nei pilnas, nei tikslus poezijos
Būčiau gal norėjęs ir apie šios dienos mūsų svečią
tragediją. Tai jokiu rudžiu nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz.
supratimas, o daugiau smulkiaburžuazinis ir dekadentiš- pasakyti, kad jis nuo pat ‘jaunystės buvo itin elegantiškų
mui ir jį išdavusiu JAV admirolų, kapi tonų ir kitu biurokratų sėdai Įamžinti.
kas. Visai kitokius poezijos aptarimus girdėsim, pvz.. iš manierų ir gražiai sušokdavo tango (even "lašt tango in
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina SS.95. bet Keleivio administracijoje ją
komunistinės Rusijos ar iš tarybinės Lietuvos. Antanas Paris“...), bet verčiau nutylėsiu, nes ko gero'kitam laikgalite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 21 et. mokesnio.
Venclova kartą net eilėmis rašė, kad jo eilėraštis turįs būti raščiui tas pats reporteris praneš, kad štai mes išsikvietėm
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TAS DUONOS

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Ar namuose turite
„Jūratę ir Kastyti”?

u eC.c»K.

a

KAS NIEKO NEVKIKLA,

TO MEKAS NKPKlKlA.

Į Galėčiau kalbėti, kalbėti talpinamą reklamą, arba už
riki užkimimo. Bet argi be- sii ašy kitę adi esą, kuriuo, 15
reikia burną aušinti? Juk vi- doleriu pasiuntę, be jokių
kitų

net :

primokėjimų albumą •

si suprantate, kad didelė gė gausite pastų. Štai:
da visai išeivijai, kai tūRSLithuanian Opera
‘antis vienintelės lietuviškos
operos albumų plokštelių tu-

€035 So. Artės ian Avė.

Paskutiniuose
Keleivio sytojams ir sulaukė geriau- i gulėti dėžėse ir laukti pir
Chicago. Illinois. 6C629
pumeriuose mačiau Banaičio! siu atsiliepimų. Tik amerioperos "Jūratė ir Kastytis’*, kiečių radijo stotys operų kėjų. Ponai skaitytojai, dar
Alfonsas Nakas
reklamą. Ši opera pirmą ir plokštelių reklamuoti neisi- kartą pažvelkite i Keleivyje
tuo tarpu vieninteli kartą pareigoja, o eiliniams ame
buvo pastatyta Chicagoje rikiečiams nė Į galvą neatei1972 metų pavasari. Po ke- na jų pas lietuvius ieškoti,
liu mėnesių ji buvo Įgrota Į' Aišku, kad plokšteles turi
3 patefono plokšteles. Chi-j išpirkti patys lietuviai. Sau.
vagos lietuvių Operos vado-į dovanoti savo miestų radijt
vybė. "Jūratę m Kastytį“ i Į stotims, dovanoti save drauplok'-teles Įgrodama. Įsisko- • gams Kalėdų švenčių ir vi
lino tūkstančius dolerių. Bu-! šokiomis kitomis progomis,
Vilnius
vo manoma, kad bene pus-į
įžymiam gydytojui ir visuomenės veikėjui dr. Domui Jusaičiui rugpiūčio 1 s d. sukaku 75 metai.
antro tūkstančio albumų busi Kad nepamanytumėte, jog
gaudyte išgaudyta. Mat,'kalbu tu'-čiai, pasakysiu, ką
Mūsų sostinė yra Įsikūru- valina kai kurie senieji Pa-'Ta sukaktis buvo iškilmingai paminėta lapkričio 11 d. Nevv Yorke. Nuotraukoje ti dieną nuloto
dažnas tautietis graudžiai Į aš pats. šių eilučių autorius SI dviejų upių — Neries ir nevėžio, ŠedUvOS, Kamyga-'[ gra luotą sukaktuvininko šeima. IŠ kairės i dešinę: Sofija Jasaitienė, dr. Stasvs Ja ailis Jr.. dr.
nudejuoja, kad i spektak- J padariau. Ogi Įsigijau ”Jū- VimioS — santakoje. Su los. I kmergės. Gervėčių vie- Domas Jasaitis. Elena Jasaitytė-Yaliūnienė. dr. Kęstutis J. \ aliūnas.
Pus Čhicagon nuvažiuoti ne- rate ir Kastyti** pats sau ir šiais upėvardžiais ir siejama tiniai žmonės.
!
Nuotrauka L. Tamošaičio
Įstengia, nes ten ir šimtu do vpatingomis progomis du al Vilniaus vardas Toks sieji
Tokiu atveju, kai miestas!
1
leriu, ir poros dienų laiko bumus jau padovanojau nuo mas visai suprantamas, nes
kaimas ar kita gyvenvietė
gaišimo klausimas. Be\ va, "lietuvišku miestu“ toli gy
yra
žinoma,
kad
daugelis
se

EROCKTON, MASS.
taip, kaip kiti“. Labai links
LOS ANGELES
gauna visai
nepasikeitusi1
už penkiolika dolerių dvi va- venantiems tautiečiams, sanų
Lietuvos
gyvenviečių,
Įsi

mai
publiką
nuteikė
ir
"IšSandara renka savo
landas klausyti lietuvišką o-Į vo draugams. Ne įkartą "Jūupės ar ežeio vardą, vra gakūrusių
prie
upių
arba
eže

Linksmai atšventėme
i
laisvintos
moterys
“
sudainavadovybę
nerą, ir klausyti ją kad ir* rate ir Kastytis“ jau nuna daug: pavyzdžiui, upių
į
vusios
A.
Gustaičio
žodžiam
kas vakarą — tai jau kitas! skambėjo mūsų šeimos sa- rų, vadinamos jų vardais. vardais vadinami Akmenė,
Sandaros 24 kuopos lap
"Saulės Šermenis“
1 parašytą komp. Juliaus Gai kričio S d. susirinkime Į va
klausimas. Labai nustebau.! Jonelyje. Ne kartą šia operą Tačiau dar ne visai aišku, Alovė, Ašmena, Lyda, Rau
neseniai Chicagoje pasikal-ĮSU pasigėrėjimu grojo sau kurios upės vardas davė pra donė, Rusnė, Upyna, Viša
Lapkričio 17 d. vakare pa delio lengvosios muzikos kū dovybę nominuoti šie asme
džią
miesto
vardui.
rinį ir savo sukurtais teks nys: i pirmininkus — Povi
kis.
bėjęs su Operos vadovais,' mano draugai (anie tai žirapijos salėje i.yko Antano
kad tų plokštelių dar labai j nau iš ju laiškų). Ne. ponai,
Gustaičio naujos satyros ir tais kelias knygos autoriui las Gaivalas, i vicepirminin
Neris,
kaip
žinoma,
nuo
mažai parduota, kad jų ei-i tokiai dovanai nupirkti ne
kus — Tomas Miliauskas.
humoro knygos "Saulės šer satyrines daineles.
ištakų
iki
Vilniaus
vadinaPo
programos
publika
bu

lies dar yra pas platintojus! reikia būti milionierium.,
...... .
. .
Leonardas šakis ir Algirdas
menys“ pristatymas. Nors
vo
"išlaisvintų
“
ir
"pavergkeliuose lietuviškais telki-j Juk žinote, kad konjako bu-1 ,ma T] Jįa;
^7. kalominPečiulis, i sekretorius—Vik
tai ir "šermenys“, bet šis li-tos
širdies
“
moterų
pavaišinniais gausiuose JAV bei Ka-! telis (mano Detroite) jau ,aa • Ostiembskis mano.
toras Brandtneris, i fin. sek
teratūnnis parengimas ne 4 ».
, -1
. .
vieno dalvvio nenuliūdino, 9 /“ l’™Sa buv0 PVi"1? a retorius — Petras Viščinis,
nados miestuose ir eibės yra kainuoja anie 13 doleriu (ir , ar
niaas va’.,.° _sen^sn®
b'ka pas načią Operos vado- • tai ne penkių, o tik trijų, * lb
US1 eiline, kuri
nes salė ilga laika aidėjo tik !r 1
huksusmiai .sletsto i iždininkus — Jonas Paša
» .dal1
vvbę. Lietuviai, pasirodo.! žvaigždelių). O kaip dažnai.' esanti su priesaga -inė išvesgeros nuotaikos juoku.
. - ...Vistoro Vizgiruos lėmis.
satyriniais paKnygos
pristatymu
rengė
onginahais
l-»bai nem iebia jų, nors šios i kam dažnai Į paprasčiausią ta iš upės vardo Vilija. Taf direktorius — Bronius
-Lietuviu Dienos“ o visa yvikslais papddyto ’Saulės Aukštikalnis. Julius Balutis,
plokštelės vra stereo, nedūž-: eilini išgėrimą, i kokias var- ciau ši Vilniaus etimologija
....
,
o " šermenų rinkimo su auto- Vytautas Raškauskas ir Jo
tamos (lanksčios), naga-. dinėles ar sukaktuvėles kon- kelia ivairių abejonių. Iki
įrrograma‘ atliko
poe.as
Ber- .
\
, .
nas Lenkauskas.
mindos geriausios firmos, s jako buteli po pažasčia ima- šiol patikimiausia, rodosi,
nardas Brazdžionis, žurna- na?*“ aV
listas Bronvs Raila, "Išlais- .Atrodo kad tokie narenĮ kontrolės komisiją—To
preeiziškiausiai. Chicagoje me. pas drauga eidami... Tai
....
• ,
a * « j •
girnai ar tik nebus genau- mas Pileskis, Jurgis Lauri
pora amerikiečiu radijo sto- kodėl gi neimti už 15 dole- - niaua
.lb. ”'
vintu moterų dainos an- *. ,. ,
,
, • 7.
čių jas jau grojo savo klau- rių "Jūratę ir Kastyti“?
peš vardo Vilnia (dabai-ra v
v
i
„t • _ sias buriąs plačiau praskinti naitis, Antanas Pribash
ir
samblis. vadovau,amas Lie ,knvgai kelia i skaitytoms
.U .
tai ją perkristijo“ 1 Vilneir
Jonas činčvs.
tuvių Dienų“ redaktorės Da
geriau supažindinti visuo
................................. ................................... ......................... lę). Manoma, kad senesnė
Roikimai bus gruodžio 13
ilios Mackialienės, na. ir
i Vilniaus lytis yra buvusi mo- šv. Onos bažnyčia Vilniuje, vie patsai knygos autorius An mene su rašytojais. Tai pa d., ketvirtadieni, nuo 6:30
(Atkelta iš 2-tro pusi.)
1 teriškos giminės: Vilnia. na iš gražiausiu bažnvčiu ne lik tanas Gustaitis, ta proga at tvirtina ir prieš tai čia buvęs iki 7:30 vai. vak. kuopos paįašrioio Juozo Tininio po- tab'ose, 30 Intervale St.
, Taip Vilnių ir šiandien tebe- Lietuvoje.
vykęs iš Bostono.
’SAULĖS ŠERMENYS“ IR MŪSŲ GYVENIMO
miriinio leidinio "Laiškai
Viri nariai kviečiami rinJau pradžioje visus gerai
Andromachai
“ pristatymas. kiniuose datyvauti.
Kaunas
TIKROVĖ
nuteikė linksmas ir taiklus
Sekretorius V.B.
J. P,
Bernardo Brazdžionio žo
Šis
miesto
vardas
sušilaudinis
vietovardis:
tai
būtų
Su Antanu mane riša ilgesnė nei 40 metų pažintis ir
dis. kuriuo jis pristatė pati
ns-'
e- nuolatinė draugystė, kurios grėsmingai dar nesudrumstė kė Įvairių aiškinimų, bet vi- gyvenamosios \<e<.os> \ ai•džio
das, auto, lu Pateikdamas net vi
jokie partiniai, idęųloginiai. seksologiniai ar alkoholiniai s^ai priimtino ir iki rioi
i> a>menvai
su. jo apdainuojamu musų
neturime.
Iš
patikimesnių
Kaunas vienaskaitos, Asvisuomenės vdų "statistiką“.
fanatizmai. Kaip jis manoj taip ir aš jo žinau visas dietimologijų minėtinas vo- menvardis (tiksliau — pa- Pronvs Raila, kalbėdamas
džiausiąs ydas ir nuodėmes. Jis ju turi. ir dar neatrodo, ?'"n.°‘T£
,,..*'
,
.
,
,
m i A-i •
• •
kiečiu kalbininko G. Štude- vaide) Kaunas Lietuvoje y- ap:e "Saulės šermenis“ čia
Kad ne vienos daugiau nebepadarys. Tad tikiuosi jog as• ban(jvmaf
__ vietova,._ ra gana
gana dažnas: žinoma per
meniškai neįs'kaudinsiu nuoširdižiu linkėjimu, kad jo ydos
suragti U^u- «jmtą geimų turinčių pavar- nut paliepė ir visa eilę kitų
mūsų problemų, kurios pa
ir nuodėmės nemažėtų (kadangi nuodėmės dažniausiai mos rejkšmę. G, Študerus dę Kaunas, Apie pusė Kau-

Kdžiijjij Lietu/os m’is' j
vardu

lengva stumia

..
. . inkšti "žemas“. Tas, dabar
O tai pastebim ne tik musų grožinėje literatūroje ir jau išnykęs bendrinis žodis
spaudoje. bet jau ir mūsų satyrikų dygliuotuose takuose, kaunu* būtų giminė su latŠiais metais, pvz.. čia net dukart klausėmės gabaus scenos vių kauns
kauns— "gėda“. G.
komiko ir humoristo Vitalio Žukausko. Buvo aiškiai ma-. Študeraus nuomone, nuo
tyti, kad mūsų mielasis draugas su cholesterolio amžiumi reikšmės gėda“ iki reikseina minkštyn ir švelnyn. Be abejo, taip čia praktikuoja '
,^ePias.<l
a
sukeliamai^
(palyginkime,
pavyzdžiui,
daugelis komikų, nes taip lengviau ir mažiau
•
, i
, •
■»< a a
•
.
'erotu haun* "žemas nusižepnesiskumo klausytojuose. Matot, visa tai atsitiko ne ««
•
.
va
v
v
•
•
i
minęs
).
jum. bet man, arba mano žmonai, aroa mano sunui — V1
« !’
V“
tarp savųjų, aš nieko svetimo neliečiu, ne jus turiu galvo- j Antra visai patikima Kauteorija aiškina,
te.
no kilmės
yra asmenvarkad Kauna* yi
Ai, ai — dar ne per normą, bet jau pastebiu ši polinki i
ir Gustaičio kūrybos pipiriniuose vingiuose. Man betgi
rodos, .'kad meno kūrybos plotmėse tai būtų pati sunkiau- i
šia. gal mirtina nuodėmė. Antanai, ko Tu rizikuotum, su-1
laukęs jau veterano amžiaus? Laisvai ir nesivaržydamas !
kalbėk ir toliau apie mūsų tikrą gyvenimą ir verkdamas j
juokis. Tik niekada savo kūrybinės misijos ir Įtampos j
nesilpnink raminančių vaistų (arba "traikilaizerių“) in-J
.lekcijos švirkštu. Būk ir toliau, lik mums iki galo — iki i
saldumo skaudus kobros geluonis.
!
Suprantu, kad tai "nehumaniškas“ ir gąsdinantis lin-kėjimas, bet gal už tai dovanosi Tavo tikrai ištikimam ir.
protai piais šio pašaukimo solidariam daugelio dešimtme
čių draugui.

Los Angeles, 1973.XI.17.

Jonava Alytus \ istytis. Fa-,
ciame Kaune pnes karą bu-,
vo apie dešimt šeimų. Pavar‘!
Kaunas.
I
T,
..
...
Bet ar gali pavarde virsti 'p1 'a} Y

R >s -Jf> supažin<Jinimo su
-o VP,-paju rengėjams, iš
cpaąė ir naujų ir, publikos
m ašomas, iau snousdintu eilėraščiu ir daug karštų aploąi?rnpnn
aktua]auc

.^a”į turinio

h'. Lietuvoje žinoma kelias-j
dešimt miestu, miesteliu,j
kaimu vardu, kilusių iš pa-1

mus visus i

feljetoną

"Aš ne

»»»»»****-»*'-«-*-*-*«******^»*>

c,

.

....

vardė.į vienaskaitos Pavvz-i ted.Z,,K’ Sk?odaė Subac,1®
džiui. iš pa vardžių Dama I Slida’yas. Šumskas yra kilę
rackas, Daugilis. Gedimij 2J'Y"''ieėių vardai ’ Dama-

nas. Kavai-skas, Linskis, Se-1™*“ A;, K?'’suko raJ- •
• Dauginis (k. Utenos raj.),
* Gediminas (k. Utenos raj’.).
j Kavarskas (miestas Anvkš? čų raj.b Linskis (k. Utenos]
|raj.). Seredžius (miestelis
; Kauno raj.), Skuodas (rajo-'
i no centras). Subačius (miesI telis Kupiškio raj.). Sudarj gas (k. šakiu rai.), Šumskas
j (miegelis Vilniaus rai.).
Taigi abu Kauno kilmės
aiškinimai rodosi gana pati
kimi. Katras jų teisingas —
parodys tolimesni tyrinėji
mai.
Aleksandra* Vanagas

Kauno pilies •griuvėsiai

(Iš "Vardai ir žodžiai“)

Kiekvieno lietuvio namuose turėtų būti

BANAIČIO OPERA

"JŪRATĖ

IR

KASTYTIS“

3-se plokštelėse
Tai geriausia dovara bet kokia proga!

Plokštelių kaina tik $15.00
Paštu, kartu siunčiant ir čeki, užsakoma šiuo adresu:
Lithuanian

Opera

6905 So. Artesian Avė.

Chicago, Illinois 60629

fatepis ketvirtai
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DETROIT, MICH.

Kaimo Jurgio užrašai

Steigiama LB Michigano

Poezijos knygos

m. lapkričio

ROMANAI

pre
mijuotas romanas, parasė
apygarda
I
, Aloyzas Bai nas. 206 psl.,
..................................
POEZIJOS
PILNATIS,!
PALAIMA AR PRAKEIKIMAS?
kaina $4.50.
Steigiamasis suvažiavimas, o
. D
... .
,
į-oiii
1 .Bernardo Brazdžionio l)Oe-Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
hvyks gruodžio 2 d. 11 vai. ..
• i
- , - • 1 . ,
~
! zijos rinktine, kurioje šutai-j Sunkiausiu kt'iu, roma
Žmogus, pagal jo paties į- vokiečių "Fau-1“, "Fau-2“ naujajame
Kultūros centre?
pinti geriausieji visų jo įs- nas, parašė Jurgis Gliaudą,
sitikinimą. yra protingiau- ir "Fau-3“, — jų vadina
251 psl., kiei viršeliai, kaiRUSAMS PABALTIJYS— VAKARAI
,ii
kūriniai. Fuošsias ir prašmatniausias su- mie "atsikeršijimo ginklai
“ • ,. x sudarys i leistųį knvgu
-,
R
laida, parašė J. Gliaudą. 406
tvėrimas žemėje. Jis turi;
.. ‘Grand Rapids. Detroito Bueinon
na $5.00.
Baltimorės "The Sun“ pa-! Kodėl gieda "Raudonasis gamtos jam duotą sugebėjiIlgus šimtmečius kvarši ffalo ir Rochesterio apylin- 04 *AU*UU*
skelbė eilę straipsnių apie,
Brolio Mykolo gatvė, ro
nu ne tik naudotis tos gam-į no mokslininkų galvas ma kės. Suvažiavime bus išrink
gaidys“?
Palikimas,
poeto
Fauste
sovietų okupuotas Baltijos
manas, parašė Eduardas
tos suteiktomis gėrybėmis, žiausias Visatos struktūros ta apygardos valdyba, reviKiršos
iki
šiol
valstybes — Lietuvą, Latvi
niekur
nej
Cinzas, 303 psl.. kieti viršekuriaatomas, kuna- zj-.og komisija ir aptarti ki"Gaisras. Apsileidimas ar bet ir pats kurti naujas, dai vienetas
1;
spausdinti
eherasčiai,
jo
už-.
liai> RaįIia ,%.oo.
ją n Estiją. Gegužės 16 d., neatsargumas?
Nusikalti- gėlesnes ir patogesnes ver me yra sukaupta nepaprasta
reikalai
rašai įvairiais klausimais ir
stiaipsnj, pagadintą Baltic mas? Nelaimingas atsitiki- tybes savo gyvenimo paleng gausybė energijos. Moksli-i
Agonija, romanas, antra
Dance to Different Tune“, : mas?“ Tokiais klausimais vinimui. pagerinimui ir net ninkai jau šio šimtmečio yaidjns „šiapus uždangos“ kt., 318 puslapių knyga, ku osl., kaina $5.00.
rią spaudai paruošė Stasys
autorius Michael Paiks pra- pradedamas ilgas straipsnis savo pasismaguriavimui. Ir pradžioje buvo skaičiavę, i
Kiauros rieškučios, roma
deda taip:
; (Sov. Litva 1973.8.23), pa- jis pats tuo labai didžiuoja kad vieno valgomojo šaukš- Į Hamiltono dramos teat- Santvaras. Kama $6.00.
nas, parašė Antanas Mustei
„
T
.
.
-iv
•
• 1 • < vadintas "Po gaisro“. Oku- si. tardamas esąs visko ne to medžiagos suskaldytų a-jias „Aukuras“, vadovauja’ Kai rusai
1 Lie-,1 puotos
, .Lietuvos
. ,
. . . orPo Dievo antspaudais kis, 259 psl.. kaina $4.50.
tomų energijos užtektų di-1 mas (Įramos aktorės Elenos
.. keliauja
, .J„v..
viešųjų
kontroliuojamas valdovas.
tuvą ar kitas dv, Baltijos J
u
Vytautas Alantas, ŠVEN
džiuliam vandenynų laivui i Daugu vietytės - Kudabie- Vytauto Didžiojo godos. Le
respublikas, Latviją ar Es-!«o allv
^
!nSi(
To negali daryti nė vie- aPipĮukdyti aplink pasaulį., nės, gruOfjžio 1 d. Kultūros onardo Andriekaus eilėraš TARAGIS, L toninis roma
suvestinėje
tiją. Jie dažnai
juokauja,
„1973
m. rugpiū nas kitas padangėmis skrai- Kokios svaiginančios gali-, centre vaidins rašytojo Vy- čiai, dail. Telesforo Valiaus nas, I dalis, 405 psh, kaina
kad važiuoja 1 v akanrs .
tauto Alanto 3 veiksmų ko- iliustruoti. 106 psh. kaina minkštais vilkeliais $5.00.
čio 2 d. 14 :40 vai. užsidegė dantis, žemėje bėgiojus ar:mybės!
J. Kralikauskas, VAIŠ
__ . ,
,
.. L
, mediją "Šiapus uždangos“, $3.00.
"Nors tai nėra tikri Vaka- Mažeikių rajono Balėnų kol- rėplio'jąs bei vandenv piau”«?> ,buvo kvaršintos gal-1
VILKAS, pr,.-mijuotas
ro
rai“. pasakė vienas elektro-' chozo ^aix idė. Agnyje žuvo kiojąs gyvis. Jie visi'sugeba
Nemarioji žemė, Lietuva
manas,
234
psl..
kaina
$4.50
„ taip
_ pat bu,
__paprisitaikinti prie motinos
Kall?
Tenai
nikos inžinierius, lankęsis 5*
pasaulinės poezijos posmuo
Pranas Naujokaitis, PA
laiduoti
ir
pritaikyti
žmoni-!
bti
fp0
,iininkai.
Vilniuje, "bet mums tai yra 50,000 1 ublių. 1973 m. įug- gamtos sukurttos padėties jos gerovei.
se,
sudarė
Alfonsas
TiruoufSISĖJAU ŽALIĄ
RŪTĄ,
1
arčiausia jų. Viskas čia yra; Pįūčio4 d. kilo gaisras Laz- ir naudotis jos teikiamomis
176 psl., kaina $5.00.
232 psl., kaina $4.00.
.
.
- 1
Po vaidinimo vyks šokiai.
taip skirtinga, kad turi bū-įdijų rajono Spartuolio kol- pragyvenimo ir savo giminės , ....
'
aS
1
5
pa
??
uhniS1
Rengia
LB
apylinkės
valdyJUUZ.aa 5 v : - i. & . ŽIOB
METU VINGIAI. Alf. Tv
ti taip. kaip Vakaruose“.
, choze- Sudegė karvidė ir išlaikymo "malonėmis“ Ir karas. Abi kariaujančios pu-*
RIAI
Pi,. 1G1 omanas
' 300 tonu šieno. Nuostolio — nieko daugiau.
ruolis, 176 psl. kaina $3
sės sukaupė visą savo išmin-.
iš knygnešio kuo. M. SidaIš tikrųjų, gyvenimas Bal 30,000 rublių. 1973 m. lie-!
ti
jam
laimėti.
O
tam
reikia;
A
,
.......................
Tau, sesute, Prano Lemvenimo. g,>3 psl.,
.*
.
-ir- Aukos baznvciai ir Kultūros
tijos valstybėse skiriasi nuo pos 27 d. sudegė Daugų žu-5 O žmogus — oho! Mato- ir
nepaprastų priemonių. Vi-j
$3.
--O.
berto gyvenimas, kūryba, į
Rusijos. Net jos didžiausios vininkvstės kolchozo valdy-Ue. ką jis sukuria, pastato, sų akys nukrypo i tąjį nemacentrui
prisiminimai, 269 psl.. iliust-. Aitvarai ir giria, Jurgio
metropolijos — Maskva ir bos daržinė su pašarais, į sugalvoja ir išranda!.
* tomą, bet žinomą atomą Kas
virše- i Gliaudos romanas iš partizaLeningradas — daugeliu at Nuostolio apie 17,000 rub-j. Bet, o, svieteliau! Kokia’ pirmas jį suskaldys? Ir naDievo Apveizdos bažny- ruota. kaina kietais
! nu veiklos. 254 psl., kaina
žvilgių dažnai atrodančios lių.“ "Užtenka pasakyti“, ! bjaurybė ir neįtikėtinas kri-Į cių priešininkams — Ameri-1 čia ir Kultūros centras jau liais $4.00.
(‘ $4.5o.
atsilikusios, lyginant jas su rašoma toliau, "kad š. m. iminaias atsitinka su tais1 kon subėgusiems mokslinin-, pastatyti, bet jų statybos
159 !
Vėjas lekia lyguma, roma.
Steponas Strazdas,
Vilniumi ar kitomis Balti birželio ir liepos
nas. parašė Aloyzas Earopsl , kaina $2.50.
jos sostinėmis. Amerikos tu publikoje
: nas, kaina $4.00.
ristas, atvažiavęs iš Rusijos, Jų priežastimi
Pavieniai žodžiai, Jonas
Andrius Valuckas,
NEjaučiasi atsidūręs erdvėje vejų
Mekas. 95 psh. kaina $4.00. MUNO SŪNŪS, romanas iš
tarp Rytų ir Vakarų. Tos mas.
< $99,700. Prie tos sumos dar EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, suvalkiečių ūkininkų sukiiiPHClOo sovietu vėliavos, Le- j pravedima
Žinoma, pasikartojo vėl! reikia pridėti $20,000, kurie /-.tt-it
»-»* t 01 * t t m
i 1 įuo lt>35 m., I tomas, 280
,53.00.
nino portretai, Raudonoji bii kščiugaudyklių prie tia<- žmonių gimines atstovas — sena istorija: žmogus ją pa- yra paaukoti specialiems SIELOS BALSAI J. Smals- pgl
armija, kad žmogus nepa toriV“
torius. 221 psl. kaina 75 c., Andrius Valuckas. NE* KaimoJurgis — tai akivaiz-, naudojo ne savo gyvenimui, reikalams.
mirštum, jog esi Sovietų Są
’ džiai mato ir jums liudija, pagerinti ir palengvinti, o'
ŠERKŠNO SIDABRAS, M MULO SUNOS, II tomas,
straipsnyje ieško- .7
jungoje. Bet jaučiamas di maIlgame
naikinimui!
Toji
energija
I
statybos
fondą
yra
įsiVaitkus, 86 psi.. kaina 428 psl , kaina $4.00.
ir asmenų - kaltininku. . slals Pavyzdžiais:
delis. nors sunkiai apčiuo
,
. buvo sukrauta į atominę jungę 314 parapijiečių ir
Rezistencija,
romanas,
$1.50.
piamas. skirtumas. Vilniaus j Rugpiucio 22 d. "Kom-’ Šio šimtmečio pradžioje bombą, didžiuliais lėktuvais 137 neptrapijiečių.
parašė R. Spabs, 429 psl.,
žmones neskuba, moterys
kietais viršeliais, kaina —
jaunimo Tiekoje“ įdėtas žmoSus susigalvojo mašiną iš Amerikos nuvežta į Japoatrodančios geriau ir madin-,
vardu "^Kodėl
Žurnalistų susirinkimas į
$6 00.
"Kodėl gie- Padangėmis
padangėmis skraidyti, taigi niją ir dviem bombos smūgiau apsirengusios negu Ru- f'da Raudonasis
,J'.7’
is Gaidys
Gaidvs“
1 greitesnio susisiekimo reika- giais nušluoti nuo žemės veiAloyzas Baronas: LIEP
“..
sijoje. Estai rengiasi pana-,
! lams. O štai 1914-18 metų do du tos šalies miestai: HiLŽS Detroito skyriaus na
TAI iR BEl/G GKč-5, pre
šiai kaip jų giminaičiai šuo-, Čia rašoma, kad šiemet pasauliniame kare jau pa- rosima ir Nagasaki. Sudegė
metinis susirinkimas i- ,
mijuotas romanas, 279 psh,
miai, skersai Suomijos Pan_; respublikos ūkiuose supleš-1 naudojo ją savo giminės tų miestų pastatai ir šimtai yyLs giuodžio 16 d. 12 vai. j
ką. Latviai ir lietuviai — kėjo per 30 daržinių. Birže-į brolių žudymui,
! Lietuvių namuose. Jame, be
Atsitiktinio kareivio užratūkstančiu žmonių...
Pragaro vyresnysis,
pretarytum būtų atkelti iš cent-1 lio 17 d. Upynos kolchoze
kita ko, bus išrinkta nauja šai, J. Januškio atsiminimai, mijuotas romanas, parašė
rinės Europos.
Vytautas Volertas, 273 psh,
! sudegė 10 tonų miltų, gegu * Šiandien labai plačiai; O dabar, po daugelio me- skyriaus valdyba ir revizijos 127 pd., kaina $2.00
ės
28
d.
Cerniakovskio
kol-l
žem(
?
irb
y
stė
j
e
.
ir
miest
0
s
Į
a
f
tų
nuo
to
įvykio,
tasai
atokomisija
kaina $5.00.
Ryškų skirtumą tarp Vii1 ! žės
Antanas
Grinius
Nemunas teka per Atlan
Stepono
Strazdo
eilėraš.
choM. Anykščiu raj., sude-i ‘JM* naudojami traktoriai mas pakinkytas didžiulėse
niaus ir didelių miestų su
čiai, 159 psl. kaina $2.50.
5U' gė daržinė ii- aįie 80 tonu?1.' Rugelio rūsių bu doze- elektros jėgainėse, po krautą, Vytauto Alanto 5 nove
daras nuostabus skaičius ka ..
,
.
-arfai didelius 11131 Is kur jie atsirado?
I jo ir kančių — veda mus i PIGMĖJUS DRAUDŽIA
lės, 263 psh. kaina minkštais
vinių, kavinėliu. baru ir i- slen0; ^paprasta.
,
Murklys, apysaka vaikam, viršeliais $3.00, kietais $3.50
• gerovę...
vairios lūšies mažų restora- i
de>
s,e“et' O tu mašinų 'tėvelis“ bu-!
FOTOGRAFUOTI
* parašė Antanas Giedrius, kis. 259 psi.. kaina $4.50.
r.
••
4.
‘
ture
les
Troškimu
sovcho-1
.
,
neliu. Rusijos restoranai, e-i
, _ ,,
, •
vo tankas anglų sugalvotas- Taip į gerovę ir pramogi
1130 psl.. kaina $1.80.
Birutė Kemėžaitė,
SU
; . .
. . , , , • 'zas: sudege kloumas. kuria-<•
...
,
Zaire respublikos (Afri
sa. dažniausiai atrodo kaip
,
- < x J -•
s ir pirmiausia panaudotas nius patogumus. Jeigu ne
DIEV!
AŠ
IŠEINU...,
294
■- .
iv-i
ii me buvo o4 tonos šieno, per- ? •
i- • i
i
kos centre) prezidentas pa-i Juodojo pasaulio sukili
niūrios darbininkų valgyk^naikino kiaulide Pn^° Pa?aulimo karo me- būtų buvę to antrojo pa
psh, kaina $4.50.
Michel- V i \ I i I ? 1
los. Vilniuje gi dedamaJ ' /
J- - ‘ tu \ akaru fronte vokiečiam! .aulinio karo ir :o metu n-- škelbė, kad svetimšaliai tu-' mas, jiarase
r: i iv.
daug pastangų, kad ir ma-; ' _ , .
žudyti
žiausias restoranėlis turėtų
Nuodingos dujos, kurios
savo specifinį charakterį, j iš tiesų, per daug gaisri
Sąjungą (parašė J. Januspritaikomos techni-j „ _
- ,
_.
... atsakomybėn.
Panašiai yra Rygoje ir Ta-' nių nelaimių. Nuo jų nuken plačiai
.
K,
, .
, ,
s\mu, nei beore jc erdveje
kis), 96 psl., kaina 50 centų.; D Nendrė, AIDAS TARP
taip
pat
buvo
7
-•
,,
,
,
'
line. Visose trijose respub čia ne tik valdžia, kurios kinese ,srityse,
•ių
. . 1 -1
skraidančiu raketų, gal nei
DANGORA IŽIŲ. romanas,
likose, kai žmonės sako turtas sudega, bet ir liaudis, panaudotos pirmajame pa- šaldytu vu ir nei pieno bei i Pigmėjai yra labai mažo
•
Kunigų celib&lHs, parašė 365 nsl . kaina $5.
žmonės. Jų ūgio vidur"mūsų kraštas“, jie turi gal- kuri vis dėlto bent šį tą iš to sauliniame kare. Tai buvo išI; laukiniu miltebu. kurie bu- ūgio
i.kis daug žemesnis nei 5 pė- kun. Fox, S8 psh, kaina 25 : Atlaidų pavėsyje, r?mapaprastos mūsų valgomo- ’ "o pradėti gar-s udi to k;iro!dos
voje ne Sovietų Sąjungį.o’
'gaun'a'
_
! nas, parašė Povilas Abelkis,
centai.
sios ruskos pagaminti nuo-’
r
Lietuvą, Latviją ir Estiją.;
metu...
‘ 467 psl. kaina $4.00.
(E)
dai — chloras.
Vilniaus. Talino ir Rygos;
Ar buvo visuotinis tvanas I MURKLYS, A. Giedriaus
miestų siluetai su jų aukš-'
Taigi, — jia’a.inri ar pra- DABAR ŽINOSIME, KAD 64 psh, kaina 25 centai.
J apysaka. 130 psh kai
Antrajame pasauliniame nekimas:
tais bažnyčių bokštais, ski
na ........................... $1.80.
kare dar daugiau žmogaus!
Daugiausia
prieskoniui
riasi nuo Rusijos miestų si
SLA NOMINACIJOS
Aidai ir vešeliai, premi
Žemaitės raštai karės me
Kaimo Jurgis
genijaus išradimų buvo pa-J
naudojamų gvazdikų užau- tu, 126 psh, kaina 50 centų juotas romanas, parašė Valuetų su iškilusiomis pravos
i
į ginama Zanzibaro saloje.
lavu cerkvėmis.
= SLA gruodžio
mėnesi. n° naudota žudynėms.
„
I cys Kavaliūnas. 234 psh,
cooooooc^&ssaooacoocosBoc
į
kuri priklauso Tanzanijos; Eilės ir straipsniai, 95 psh j kaina $5 05
' minuos kandidatus į vadoKas šiandien nėra girdė-;
I
Aloyzas Baronas, PAVAvalstybei (Rytų Afrikoje). kaina 25 centai.
Lietuviai. estai ir latviai; vybę. Tėvynė lapkričio 16 d. jęs radaro vardo ar apie jį i
1923
m.
rudenį
už
vienai
visi labai nori išgirsti turis-j jau paskelbė, kad ilgametis nieko nežino? O jį atradu-1
! SARIO LIETUS, 204 psh,
Imkit ir skaitvkir
Amerikos doleri buvo moka
Žalgirio mūšis, parašė d’ 1< kaina mi -: kštais viršeliais
to nuomonę apie jų kraštus iždo globėjas adv. Steponas šieji angiai taip pat pradėjo!
Kipro Bir*«inio
ma 12 bilionų vokiškų mar Daugirdaitė - Sruogienė. 2-Į k2.59. kietais $3.75.
ir laiko komplimentu, kai Briedis nebekandidatuos ir naudoti II-jame pasaulinia-j
kių.
psl., kaina 50 centų.
jiems pasakoma, jog jie ski-| kad į jo vietą kandidatuo- me kare vokiečių povandeniJ
j GYVENIMO VINGIAIS,
knygą
Aukščiausia visame pa’dr. E. Kalvaity tės-Karvelieriasi nuo Rusijos. Rygos! ja Christine Krikščiūnaitė- nių laivų ir lėktuvų me-J
šliūžomis
slidinėti
vieta
yra
S
Socializmas
ir
religija,
L
mokytojas paaiškino: "Mesj Austin iš Chicagos.
FERORO
VERGI
Inės, 360 psh. kaina . .$3.50.
džioklei.
Bolivijoje (Pietų Ameriko-j Vandervelde. 24 psh. kainoj Daibninko žmc-.a, vp-naI
ir patys manome, kad pas!
i
IMPERIJA SOVIETŲ
je) 18,300 pėdų aukštyje,’10 centų.
.nas. paraše Juozas Tininis,
mus viskas geriau, kaip ir j J sekretores kandidatuo- Na. o šiandieniniai spraus-Į
ant Chacaltava kalno.
!
t
<?RUSIJA
visuomet buvo. Bet malonuj* Genovaitė Meiliūnienė, miniai lėktuvai, o įvairaus
cmokratr.no
socializm.
;
...
į
Jugoslavija yra federali pradai, (S Kairio jvadasl ! Y*“'“
sužinoti, kad ir kiti taip a-i kuri, Algirdui Budreckiui dydžio ir paskirties raketos,
**’, romanai, papasitraukus, valdybos pa skriejančios aplink žemę be-, Joje smulkiai aprašyt. nė respublika, kurią sudaro
pie mus galvoja“.
64 psl.. kaina 50 centų.
j
Ju°za£ Rl ‘ .' xaus Kas,
kviesta
eina
sekretoriaus
Serbija.
Kroatija,
Slovėnija,
(ELTA)
234 psl.. kaina $1.50.
orėie erdvėje, nunešusios! bolševikinio teroro sistema
pareigas.
Bosnija-Hercogovina, Ma
Rene Rasa. MEILĖ TRI
Socia (demokratija ir ko
žmogų net į mėnuli ir pasi- j tos vergų stovyklos, kuriost kedonija ir Montenegro. OKAMPY,
219 psh kaina $3..
- > ficialios kalbos vra serbu- munizmas (K. Kauskio), 47
J gydytojus - kvotėjus šovusios pasiekti kitas pla-i .
3.50.
! kroatų, slovėnų ir makedo- psh, kaina 25 centai
kandidatuoja dr. Danielius netas n išaiškinti jų paslap-.
Nuskandintas žiedas, 15
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
"
'•
Degesys iš Detroito, kuris tis? Jų "motina“ ilgi buvo! broliai seserys, giminės ir piečių.
Atskirai sudėjus, ju kaina novelių, parašė Juozas T'.niSurinko
Turime lūieaivos žemėla tas pareigas jau eina, valdy pirmą kartą II-jame pas. ka-į dranaai Knygos kaina —
$11.49. bet visos kartu Dar- nis. 200 psh. kaina minkštais
r-ių — už •" centų, už $2.5* , bos pakviestas, mirus dr. re Londonui bombarduoti ir f
A Zamžickas
duodamos
$2.
viršeliais $3 On. kietais
jo gyventojams žudyti. Tai 15 centai.
Steponui BiežiuiAbraomas ir sūnus,

į

t

I

27

12 knygų už$2

t

’

Nr. 46.1973 m. lapkričio 27

Poriapif penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

germanų — vokiečių, skan
dinavų: iš romanų — pran( eūzų, italų, ispanų ir kt.

TORONTO, ONT.

Ką tik gaveme

Iškilmingai atidaryti

Lietuvių namai

Vėjas gluosniuose, gluos
niai vėjuje, du ~stebukliniai
.

Vyru demokratas šeimo [
je sudaro palankias sąlygas
i moterį diktatūrai.

l

Tuščia galva — didelis
sunkumas.
* * *

Kovoje su priešlaikiniu
senėjimu didelės reikšmės
*F 4 i ' ^UF* lakota veikla, linksma,
i žl i džiaugsminga nuotaika.

• — O iš kur lietuvių savas
kal,
-----------------.
,
...
m
i
vaidinimai,
parašė
Algirdas
įba?
Į-al«;ie.o 10
‘Skun nI
•
T E ST AUE_N
e.lietuviųkalbair- ^i atidalyti naujiej. L etu-Į
— Tėv
namaL I^ilniesę dal>-;
ji kilusi iš indo-europiečių
įsigykite teisininko P. šulo!
por nunistrų bui mists.
het
ii
nenriklaul
vavo
pora
Laiškai Andromachai,
Andromachai._
Laiškai
— . !..«k.te teaimnko
j prokalbės, bet ji nepriklau
GALIMA GAUTI
ras ir keli kiti valdžios pa Juozo Tininio originali kū parengtą leidirj "Kaip su-!
j so nei slavų, nei germanų,
reigūnai. Pagrindinę kalbą ryba ir poezijos vertimai.
nei kitoms šakoms, o sudaro
darom tetfamenlai“. 1 ai la- S Keleivio admi.,i,(racijoj,
pasakė namų valdybos pir 98 psl.. kaina $4.00.
i atskirą šaką. vadinamą bal- mininkas Jurgis Strazdas.
bai naudinga informacijų, galima gauti Leono Saba! tų kalbomis. Dabar iš tos Sveikino Paramos pirminin
Saulės šermenys, naujau knygelė norintiems sudary liūno "Sočiai Democracy in
šakos yra užsilikusios tik lie kas H. Stepaitis ir NepriĮ
sias
Antano Gustaičio satvtuvių ir latvių kalbos, o ki" klausomos Lietuvos redak
ti testamenti}. Ten yra ir tes Tsarist Lithuania, 1893—
tos kalbos, kurios priklausė torius dr. Henrikas Nagvs. > iniu ir humoristinių eilėrašiu rinkinys su dailininko tamentų pavyzdžių. Jos Kai : 1904“.
šiai grupei, kaip senovės
1
Kaina $1.00.
Viktoro
Vizgirdos satyrinė
prūsų, jotvingių, kuršių ir
Meninę dali atliko solistai mis spalvotomis iliustracijo na — 53.00.
kitos, jau dabar yra išnyku G. čapkauskienė ir V. Vemis, didelio formato, drobės
sius.
; rikaitis. kuriems akompona iršeliai. kaina $7.00.
vo J. Govėdas.
O iš kur, Maiki, tu tai
Lietuvis vargonininkas iš
zmai,
Naujieji namai turi net 6 eivijoje. parašė Juozas Žile
sales. Didžiausioje telpa
— Tėve. Įvairios mokslo 700 asmenų, antrojoj—450, vičius. knyga gausiai iliust
šakos, kaip lyginamoji kal dviejose — po 150 ir dviejo ruota, 301 psl., kaina $5.00.
botyra. archeologija, istori se — po 60. Be to.dar yra
Pasakėčios, pagal Kryloja ir kitos, tai Įrodo. Dėl to pora kambarių etnografi- va
— Vytautas Petraitis, 217
niekas nesiginčija.
nam muziejui, pensininkam, psl., kaina $3.00.
bibliotekai ir posėdžiam.
— Tai sakai. Maiki, kad1
Veterinarinė medicina nevisos Europos kalbos paei
Tuose namuose jau Įsikū-. oriklausomoie
_______ __ ___________
Lietuvoje,
na iš vienos burnos.
rė Paramos bankas ir To-f nai ašė dr. Stasys Jankaus-!
- Ne, tėve. Europoje šuo-i ~ nt0 Pensininku '''auirija. Į kas 338 Ps]., kaina $6.00.
1 Jkalbos
1* en
daroh \ arpo
......
i i,
vu irepeticijas
v 1pvtivi J
ncn
nuų, estų ir vengrų
11IĮ’ Vardai ir veidai mūsų kul- iį’
choras.
yra visai nepanašios i kitas1
’ tūros istorijoje (Nuo Mažvykalbas Jos priklauso kitai: Narnu valdyba turi S300.! do ibi Skvirecko). parašė
iašė
Ugro-Altajaus grupei. O Is- oou skolos, kuria reikia gią-S Stasys Yla. 345 psl., kaint
kaina
panijoje
baskų
kalba
ir
yel
žinti
per
metus
be
,
j;
'
— Maiki. kodėl tu sakai,
— Kodėl, tėve, taip sayla tisai skiitinga nuo kitų. p. planų, kaip tai padaryti, i
kad ne - visos lietuviškai kai?
Šventas raštas. Naujasis
skambančios pavardės yra1
O kitos visos, Maiki,
testamentas, verstas iš grai
NAUJA BALFO
lietuvių?
i —
dėl to. Maiki. kad
panašios.
!
ku kalbos, 635 psl., kaina —
1 buvo kitaip. Po visuotino paVADOVYBĖ
$5.00.
•
— Dėl to, tėve, kad Į vai- tapo žmonės nevierijo po
— Taip, tėve, visos indo
1
i
nios kalbos turi tam tikrų nui Dievui, kad daugiau tva- europiečių grupės kalbos tu
Paskutiniame numeryje
Karnavalo aikštėje, nove
panašumų.
no nebebus, nors jis tai ir ri panašumų.
pranešėme, ką Balfo seimas
lės.
parašė Juozas Švaistas,
apznaimino per vaivorykštę.
Clevelande išrinko i valdy- 284 psl.. kaina minkštais
— Maiki, turi būti ryzo- Tai tie žmonės, Maiki. apsi-į _ Tai, pagal tave, lietu- bą, o štai jo 2 metams ii
viršeliais $5, kietais—$5.75.
Šias
ias tiems panašumams, mislino. kaip anglikai sako, viu, anglu ir ruskių yra taip rinktieji i direkoriata*
Gal
jai būt, tie žmonės iš vienos kad "better safe than sor- pat
pat panašios.
panašios?
Nužmogintieji, Vilniaus ir
tautos priklydo prie kitos, i ry“ ir pradėjo statyti BabeF. Andriūnas, dr. V. Bal
Seinų
krašto lietuvių išgyve
nelyginant kaip ėriukas ar i lio bokštą. Jie figeriavo.
— Tikrai taip.
čiūnas. V. Baleišytė. A. Ba
veršiukas priklysta prie ki- į jei bus tvanas, tai jie sulips Į
lionas, kun. A. Baltrušūnas, nimai lenkų okupacijos me
— Nu. Maikuti, o kodėl n. Bobelienė. K. Čepaitis, tai^: parašė Petras Česnulis,
tos bandos. Tai gal ir tie lie-Į tą bokštą ir išsigelbės. Ale
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
.
tuviai bus priklydę?
! ponui Dievui nepatiko, kad angliškai yra “sanavabi- dr. z. Danilevičius. A. IJau 256 psl.. kaina $5.00.
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
i jie nevierina vaivorykštės čius“. ruskai "sukinsyn“, o kienė, A. Dzirvonas, K. Gaiįžymaus advokato, Seimo nario, mi’
Napoleonas. Baltija, Ame
— Tėve, yra tokių, kurie: apZnajmjnimui jr bildina lietuviškai "kalės vaikas“? žūtis, J. Gerdvilienė, K. Janistro Vlado Požėlos labt i
turėjo išvykti iš savo krašto Babelio bokštą, tai jis iiems Koks čia panašumas? Ką tu nuška, J. Jasaitis, O. Joku- rika, parašė Vincas Trumpa,
Įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
ir paskui susigyveno su rai davei sumaišė kalbas. Į tai pasakysi, a?
baitienė. A. Kareiva, K. Ka- 251 psl., Įrišta, kaina $6.00.
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
žmonėmis naujame krašte Kožnas pradėjo šnekėti kita
sakaitis. V. Kasniūnas, A.
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
•• ♦
P , 8 1
’ - ;
ir per kelias kartas susiliejo kalba ir negalėjo susikalbė — Tėve, keiksmažodžius Keturakis J Mackevičius
..miAc -ViUin-A-;
V Mt
-vlacKevitlus. premijuota aoysaka jauni-:
gauti Keleivio administracijoje.
su jais, bet jų pirmykštės ti, kaip tą bokštą statyti. Ta' o T Htu
CreičiautlLi d' ' B-E- Pau>a- mui. parašė Danutė Brazvtčpavardės išsiliko. nors ir jie paliko tą bokštą ir išsi nos is kitų. Gieiciausiai sis zlene. V. Pažiūra, A. Pu- Bindokienė 156 od k-iina eaiisaaHBsa>«3msB
Birar. :.;3is:MrK
kiek pakeistos. Taip, pavyz skirstė kožnas sau i kita:- ? keiksmažodis atėjęs iš rusų žauskas, M. Rudienė, V Se1‘
"
$3.00. ‘ ’
džiui. Radvilai Lenkijoje-puses.
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
Taip,
Maiki.
nuo
te
j
ka
į
bos
>,
turi
Į
1
'
kit
U
lenis.
F.
Sereičikas.
kun.
S
f j/ VI
*r
f
- 1
pasivadino Radzvill, o gar- čėso ir pasidarė Įvairios kai- nešvankių keiksmų apie mo- kantaras, kun. A Trakis. O.' Užkandis, pasakojimai,
tina. Matyt, kitos tautos tą Zailskienė.
sūs Anglijos intelektualai bos
TIK UŽ DEŠIMTį DOLERIŲ
un. A. Zaka- parašė Jurgis Jankus, 216
keiksmažodi pasiskolino.
. rauskas. V Žukauskas.
Gielgud yra kilę iš Lietuvos
i psh, kain a$4.50.
1
— Tėve. tai yra Senojo i-»
Gelgudų. Tačiau ne visuo
PasinaudoKite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
i
— Bet kad jie visai nepa
statymo
biblijos
pasakoji

Centro
valdvbos
adresas
c
r
a
cc
knygas,
kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
met taip būna: kai Kuraitis
nasus.
mas,
kuris
neturi
mokslinės
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
iš Chicagos nuvažiavo Į
BALFAS, 2506 W. 63rd
GANA 13 JUNGO
.eikšmės.
Graikiją, tai jis ten rado la
— O vis dėlto. Antroji St.. Chicago, Ilk 60629. Tel. į
Dienojant, 464 psl.
bai daug graikų, kurių pa
— Ką tu. Maiki myni- dalis to keiksmažodžio ang (312)—776-7582.
Penktieji metai, 592 psl.
vardės buvo visai panašios ni, — "neturi
mokslinės liškai — "son“, rusiškai —'
i jo paties pavardę. Ir apla •eikšmės“?
"syn“, o lietuviškai — "sū-; «»-oa«sroaesoe®r-<
Gana to junga, 492 psl.
mai ten buvo daug visai be
nus“. Ar tai nėra didelis,
Teroro ir vergijos imperija
skambančių
pavar-Į
—
Tėve.
moksle,
jei
gah
garsų panašumos. o reikšmėj
tuviškai
skabytos?
Sovietų Rusija, 309 psl.
džių arba labai panašių Į kąjįodyti. tai tas turi moks visai ta pati.
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
lietuviškas. Mat, graikų pa- linę reikšmė, o jei negali ĮNuo krivūlės iki raketos
—
Maiki,
aš
apie
tai
turiu:
vardės, kaip ir lietuvių, daž- rodyti, tai neturi mokslinės
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžia: papasa
Lietuvos paštininkų atsimi
pam
išlyti,
*
reikšmės.
Niekas
negali
Įro

koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
nai baigiasi raide "s“. Be to.
— Tai ir pagalvok, tėve. į nimai. redagavo Antanas
ir jų šaknys būna panašios. dyti visuotinio tvano, Babe
džiamas
lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
j iintneris, 538 psl., kaina —
lio bokšto statymo ir kalbų
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
i L5.no
— Maiki, tai gal daug lie sumaišymo.
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
Chicagos istorija, narasSLA NARIU SKAIČIUS
tuvių priklydo prie graikų?
Aleksas Ambrozė. 661 ps!
seimuose atkakliai gynė lai. vę ir teisingumą ir t.t. Maža
— Tai iš kur, Maiki, to?
SUMAŽĖJO
gausiai iliustruota. kai
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
— Ne. tėve, tiek daug ne kalbos atsirado, jeigu ne i?
na klotais vit-eliais $H
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Babelio bokšto?
galėjo priklysti.
Tėvynėje lapkričio 16 d ' n Inkštais — 38
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
paskelbti duomenys rodo,’ Mūsų piaeities beieškant.
— Tėve, mokslas Įrodo
j koja apie bolševikų sukultą teroro sistemą, jų tardymo
— Nu. tai gal lietuviai ir
kad SLA 1972 m. piadžioje t)ara^ Česlovas Gedgaudas
kad
žmonės
gyveno
Azijoje,
Į mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių tiaroo stovyk.
grekai yra giminės, nors ir
turėjo 8,001 nai Į, o metų ga- .
.jdidelio formato,
kai
Europa
buvo
apdengta
i las ir kt.
devintas vanduo nuo kisie
le jų bebuvo 7,710. Per me-Į irišta ,.aina <5,5 00
ledais.
Kada
ledai
nuo
Euro

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
liaus?
tus naujų narių įstojo 230,! Dia|oc„ su krėstu. Ak?
pos nuslinko ir klimatas pa
bet per tuos pačius metus; mirksnių kromkos. antri
— Tėve. tarp atskirų tau sikeitė. žmonės iš Azijos at dėl mirties (229) ir Įvairių knv^a. parašė B onys T>#
Ra'1?.

tų yra tolimos giminystės ėjo i Europą. Galima ĮrodyJ
kitų
priežasčių
neteko
521
Į
Melagingas Vikasės iaiš
ryšis ta prasme, kad kaiku ti, kad daugumas Europo
11
i kas, parašė Jurgis Jašinskas.
lių tautų Įvairios kalbos i kalbų turi tarpusavio pana
• 69Lietuvos
psl. kaina
$1.50.
konstitucinės tei I Paskutinis — trečiasis — doku- •
sivyste iš vienos bendrines sumo ir jo> issuyste i.-b.md-1 pajamŲ per metus
metus buvoĮ
buvo
t
kalbos ir jose pa «ilik<» r .n ios indo-europieciu kalbos,! oogt-oc 3c ;sio;a„ v-r-. • Lieiuvo* Kon«iiuc.nw te» »
i o na<kui ua<iskirMė i -lavų '
sės klausimais, parašė Ros- mentuotas Kipro Bielinio atsi-j
tikrų panašumų.
790.63, taigi 1972 m. uzdar- tantinas Račkauskas,
178 minimu tomas. Jis liečia mūsą
germanų, romanų, keltų ir bis — $20.735.99.
psl., kmin?-- $2.
nepriklausomybės 1917-1920 m.
— Maiki. mano lazda yra kitas kalbas. Tos kalbos dar
Amerikos lietuviu politika.
lendrinė, bet manu kalk suskilo. Iš bendros slavų
parašė dr. K. Šidlauskas, i- kovas ir nepriklausomos Lietu
nėra bendrinė. Aš mislinu. kalbos kili, rusų. ukrainiečių,
von gyvenimo pirmuosius metus.
Jei mažas bijotų didesnio, vadas dr P. Grigaičio, kai
kad tu apie kalbų išsivv-tv lenku, čeku, serbu, bulgaru
Kaina $5.00.
ir kitos kalbos; iš bendros mes nepamintume narsumo na $1.50.
ma sapalioji netnisvbe

Ar

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

KELEIVIO
prenumerata-gera
dovana

!
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ŽENTĄ TENISONAITĖ
panaikinti. Praėjo keletas
mėnesių. Mūsų brolis turi
savo advokatą, pusseserės—
savo, net bažnyčia, ir ta tu-;
Advukaičdr. M. fveifcMMfciepi sutiko aUa» ri savo advokatą.
|
kyti j Keleiviu elutityleją |d*w>iiuitt» teise*
Mūsų tėvas buvo 86 metų
»MMMM
reikalai*. Tie tdauaiaai tari būti bendri amžiaus ir turėjo vadinamą(Ištraukos iš dienoraščio)
tn tur matinio pobūdtte. Klanumu* ir it- jų „sclerosis“. Kartais jis viJUOZAS ŠVAISTAS
saltymoa fctūMM*d*miie*e šiame ekyritije saf pi otingai su mumis kaiMonastir. Skanes Palace. 1972 m. gruodžio 8 d.
Laiške reikia paž««čti, kad eeate Keleivio bėdavo, O kariais jis net ne
Skaidriai mėlynas dangus ir saulė. Monastiro aerod
skaitytoje*.
pažindavo mūsų, kai ateida
vome jo aplankyti vėlesniu rome laukia keturi autobusai, kurie mūsų šimto keturias
Klausimu. ,rMome alpti tieaio* t»-o
Testamentas buvo su dešimt keturių asmenų ekskursiją atveža į Skanes Palace
«dreo«:
darytas trejus metus pnes viešbutį. Lauke, ant laiptų, mus pasitinka folklorinė mu
Dr. iM. švetltUMltM, Attorney ai Lan,
j tėvo mirtį.
zikantų ir šokėjų grupė. Raudonai apsirengę vyrai muša
liuslun Five BuUding
(Tęsinys)
; Visi advokatai susirinko būgnus ir tambūrus. Keturios basos šokėjos, spalvingais
1895 Centre Street
ir tarėsi, vedė derybas. DaIII.
VV. Koxbury, Maus. 02132
’ bar yra siūloma kiekvienai drabužiais, šoka. Nors jų judesiai greiti, visas šokis atro
.
-i
- v i I mūsų, t. y. man ir seseriai do monotoniškas. Tas pats vis pasikartojantis trypčiojiSavaime jai; tam jų. Baigėsi diena. Užsižibino eglu- j Klausimas
mus ir 33 tūkstančius banke. p0 3 599 dolerių, ir mūsų mas. Muzika irgi skamba, neįpratus. savotiškai. Tarytum
pa? irodos. kuri džiugiai buvo laukia-!
tę. Ir o.a m i a; .o i
1 Mes. seserys, visai nežinojo-> ajVokatas mus labai kalbi- migdo, bet kartu kelia norų imti judėti tuo pačiu muzikos
\ Lai nereikalinga. O ji iš tikrųjų
vaikai:
me’ ^a(^ tėvas buvo padaręs na
Mūsų vyrai sako. ritmu. Kelneriai nešioja limonado stiklines. Skystis kve
ma. Net e; ’a.;- . :
Mes esame trys
aukšta, palubėj tartum net sulinkusi, dvi seserys ir vienas brolis. testamentą. Brolis dabar pafj jei s-ūioma p0 i£<x) j0. pia citrina, ir jame plaukioja žalia mėtos šakelė. Gardus
rinktinė
:u raipėsi. mirgėjo. Tiek jų daug, kad Visi vedę. Aš turiu keturis ujums sako, kad ir jis uezi-, ierjų tai reiškia, kad jie bi- ir gaivinantis gėrimas.
Įvairiausi
** ®*s Jam netikim, josj, j,a(j mes galėsime tesnet liaunos vgaiK . r. « .-viro žemyn. Spalvotos trūkčio- vaikus. mano sesuo turi tris
i
km putės įmantriai mirguliavo.
Apa- vaikus, o mūsų brolis visai nes testamentas labai nu- tamentą
jei eitų
jancių s. n sų
_
.. sugriauti,
....
Mūsų viešbutis naujas ir prabangus. Pro kambario
matau ryškiai mėlyna Viduržemio jūrą. Sode vėjas
čio j po eg luti ;.u<:į puošnių dėžių, dėžučių. Vis dovanos neturi vaikų. Mūsų motina skriaudė mus. dukteris. Pa- me i teismą. Jeigu jie many-j
:
s.
Dovanos
brangios,
naudingos.
mirė
1958
metais
Pinigai
gal
testamentą,
tėvas
paliko
tų,
kad
mes
neturime
galitėvui, motinai.
linguoja palmių lapus, tarytum milžiniškas vėduokles. Vi
b,
,įi
valanda.
Kūčių
stalas
senu
pabanke
h
tėvu
namai
buvo
nemažai
turto
bažnyčiai,
mumo
bylą
išlošti,
negi
kas
J ag a o a u
sur žydi pelargonijos. Auga kaktusų krūmai. Ant jų kabo
.
'
a
'.i
iniai,
kartą
metuose
tegaminami
abiejų,
t.
y.
motinos
ir
tėvo
vienuolynui,
paliko
po
keleni
'!Į
!
j^
SIU
v
V
l?
ni
F°N.
pročiu paruoš
ružavos. spygliuotos uogos. Dangus be debesėlių. Skaid
•
ą
seilę.
Kitais
metais
gerokai
prisivardu.
Motinai
mirus,
mum,
tą
tūkstančių
savo
mirusios
>a
ai
m
®
s
valgiai. Skai
rus kaip mėlynas kristalas. Mums, šį rytą atvvkusiems iš
nio.
Plaučiams
pritrūkdavo
vietos
vaikam,
nieko
neteko.
Vissesers
dukterims,
o
visą
Ii'
labai
«VaiiA
valgy da
Belgijos, čia atrodo pasakiškai gražu. Briuselio aerodro
s'
bet
sau
vatulojo.
Su
didelėm
pa-,
^
as
pasiliko
tėvui.
j
kusį.
turtą^savo
sūnub
mūsų
mp
<p
am
^
vidurių Landoj
Mums, dukterims, ^Tamstosatsakymus laik- me rytas buvo niūrus ir šaltas. Liūdnai pilkas dangus
broliui.
■
..vo
nuslinkti
į
skilvį.
i
stangom jn ■ <
:ai, nirzgo ir širdyje. Dapkuvienė neiš-' Bijojome, kad jis neapsi-' jis paliko po 100 dolerių kumsTea’tsS^ pa^k verkšleno smulkiais, nemaloniais ir vos matomais lašais.
Springo v
1
vestų, tad mes, seserys, tvar-: kiekvienai. Mums buvo diMūsų turistų grupę sudaro Belgijos svarbieji kilimų
tūrėjo ir tartam it-: dersijo:
Skaitytojos
' kerne jo namus, virėme jam ' džiausiąs smūgis, kai advo
pirkliai ir jų žmonos, kuriuos Balamundi firmos direkcija
dk .-u saviškiais“! Turi dabar? Patenkin- pietus ir sergantį jį prižiurę-1 katas. mus pasišaukęs, perŠtai t;
: pakvietė į svečius Monastire. Kam išleisti pinigus tuščiai
tas?
jome. Budis jį lankydavo, skaitė tėvo testamentą.
;
■
1
reklamai? Geriau panaudoti naudingam kontaktui su svarDapkus m ? os jau buvo apnuodijęs savo kirminą, taisydavo jo namus, reikalui
Pasitarusios su savo vyAtsakymas
i blausiais flamų ir valonų klientais. (J Tunisas yra Kilimų
ypač kai iširs ‘ . < 1 ’ m maukus. Pradėjo atsigauti tikrasis esant, dažydavo sienas, sto- rais, nutarėme pasiimti savo
;
jo būdas— e; :d - d/das. nemėgstąs kandžių skrupulų. , ga dengdavo. Tad jokių iš- advokatą ir dėti pastangas Jei testamentas yra tinka- 1 kraštas.
— N. a i nereikia. Juk jie jauni dar. Leiskim ir laidų namams tėvas neturė- testamentui panaikinti.
Iš mai sudarytasir viskas ryKiekvienam eiliniam turistui, atvykus į svetimą krašjiems j a.-i( i; i -’ d kaip jų širdys geidžia. Mudu buvom ir jo.
, pradžių mūsų advokatas, ge- šium su jo sudarymu atlikta
..................................
.........................
____________
o.
i rokai
mus apklausinėjęs, pagal įstatymų ^reikalauja- tą ir rašant įspūdžius, yra sunku perduoti bendrą vaizdą.
pirmiau, kol vaikų
neturėjom
dar. Argi
io ir
pasi b k i m
mužmnk'9 Juk at Amoni kain buvom laimingi natenkin-' Tėvas nihė lwieš 6 mėne' mum Pasakė. kad mes turi- mąs taisykles, jį yra sunku Per keletą dienų visko nepamatysi. Be to. turistams visane
;
. aiiouom
ogiu
. sius, palikęs išmokėtus na- me gerų vUčjų testamentui ^griauti“. Reikia neuž- da yra rodomos pačios gražiausios vietos. Mūsų ekskurti...
miršti, kad kiekvienas as- sija yra net Tuniso turizmo ministerijos globojama. Mums
— Nuk; 'b: jag kaip su plerpyne. Rado, mat, palygi-,I
muo turi pilną teisę, mirties paskyrė keturis kelionės palydovus (guide). Bet vienas
n imą?
atveju, taip paskirstyti savo kontrastas tuojau ryškiai krinta į akis. tai skirtumas tarp
Vincas Mykolaitis - Putinas
Da ■ ė ; , 1 n ės n i iulys tebepukšnojo dar. Vyras įsijun- į
turtą, kaip jis to pageidau- puošnių viešbučių ir vargingu lūšnelių pakelėj. Todėl,
gė televizijy. Na-ja, moderni. RCA gamybos, spalvoti pa-<
ja. laktas, kad vieniem ai
^ja ia;au, yra tik atskirų įspūdžių pluoštas. Kelių
veikslai. Kiek su. akojo, vis Kalėdos: giesmės, pamaldos, j
M A N O PASAULIS
kniem toks paskirstymas at0Sį0gU dienu fragmentas.
chm ■alai, 1 anr .,1duos.
nepatinka, — nieko nereisAptvarkius' s alą. atsisėdo ir žmona pasižiūrėti tele-’
Žinau aš, drauge, pasaulį didį.
k'T.,kiam testamentui su- . . Pg pietUS Paeidamas tipiškas tuneziškas valgis:
vizijos. -Tusios uuovargis -pasirodė didesnis negu suskio-’
Pasaulį gražų, pasaulį tyrą,
griauti reikia irodyti:
ZUV1S‘ Daug sv°SuniL Paprika. Alyvų aliejus. Vietinis raumėjimas pavoik-i;:is. Netrukus pradėjo snūduriuoti. Vyras
Kaip šviesų rytą, kai gėlė* žydi,
"
1)
Kad
testatoriuš
buvo
donas vynas. Aviena. Pietų pabaigoj geriame arbatą, kuri
pastebėjo ir p?,tarė:
O skaidrios rasos nuo langų byra.
nekoripetentingas (incom- Yra saldžiai karti ir turi stiprų šaltmėtrių skonį. Miniatiū— Ko ė N du ; ar vargsti, motin? Eitum ir verčiau atpetent), atseit, kad jis neži- rinę stiklinę dar puošia plūduriuojanti mėtų šakelė. Man
sigukum. 1 t budi e nė atsikelsi.
Ten plačios lankos — žiedąi siūbuoja,
nojo. ką darąs. Faktas, kad valgis patinka, bet matau, kaip dalis svečių pakrapšto su
— O k j čia dabar spoksai? Bene ką nors įdomaus
Ten skambūs gojai — upeliai šnera,
T:\istu tėvas buvo senas ir šakute ir tik paragauja.. Po pietų išmainome -vienbučio
atrandi?
Tenai padangės giedra alsuoja,
sirgo smegenų indų sukaikė- banke savo frankus į dinarus. Oficialus dinaro kursas yra
__ ĄU f ,cut nesnaudžiu ir apskritai nenoriu dar miego.
Ten sielai šventa, ramu ir gera.
iimu. toli gražu nereiškia, daug aukštesnis, negu juodoj rinkoj. Taigi mums Belgijoj
f, , : 1 s’autą sumanymą, bet apie tai neprasita- Į
kad Tamstų tėvas nežinojo. buvo aiškiai pasakyta, kad įvežti arba išvežti dinarus iš
rė. Al,u bu o u; ėstatę pamatyti, kada ir kaip sugils jau
Paimki, drauge, tu rūbą skaistų,
kokio turto jis turi ir kam ir junjso yra griežtai draudžiama. Geriau jau nebandyti,

SKYRIUS

Teisės patarimai

Po šiaurės Afrikos saule

Buvo šventės

nieji, ypač duktė.

!nė mezgini, kad šiek tiek
ir snaudulys n ' savo
'
Nuo
jaunystės,

judesio būtu
jau motinom
Įpratinta, me?< ;.a uzti. Gražių dalykų numegzdavo.
La i •
\ i . ■ a nuobodus,
lobodus, ypačiai kada jis ilgas
ilg ii
vien tik jau’ iu as, be jokios veiklos. Motina atsidėjus’
:a n-igdavo į laikrodžio rodykles. Daž
mezgė ir nuolat naž.clg
nai ano j- ’ \o jai. kad tos rodyklės sustojusios arba vo.;
?,i(.

vos paslenka.
Jau b o fLrvbktos, o jaunųjų nei garso, nei ženklo
Motinai b;
mintys ir vaizdai pradėjo reikštis. Net
balsu prasitarė:
I ;a n kaip tau atrodo? Gal nelaimė kokia atsi
tiko. kari taip ikai negrįžta? Povilas juk patrakęs. Jis
taip
.• ’■
o a savo mašiną, kad net šiurpu darosi, vien tik : - : ■
stebint...
o jokių baugių minčių nei vaizdų. JL
Toras neti

nuosaikiai svai
— Nors tas

o- das i;- pa dūksta kartais, bet jis puikus
vairuoti)?;! . <
i-kai valdo mašiną. Jis taip pašokdina
ją. kaip til ras 1 nk'pinkas savo žirgą. Netikiu, kad galėtu

susikulti!

_

pe* p it

kokia nakt
nųjų tar]io..

adėio užlėkti ir suknežinti? Žinai gi.

... Daug girtų, visokių padaužų iš ’jau-

— Irgi n< ■’?’u! Jeigu kas nors būtų įvykę, tai arba
jie, ai 1 • p'■' ‘ ■■ 1 otų davę žinia.
— 11 eal
nenorėjo šauktis telefonu, manydami,
kad me •
•■i ' • galėtų sukliudyti?
__ Nebije
Ne tokie jie jautrūs...
Praėjo ?a ; i-vabindis. Motina plačiai, garsiai nusižiovavo.
' - žandikauliai, berods, trekštelėjo. Paskum rimtai s no javo:
— Vaje, :aip ilgai...
jltrai. Kelintą kartą tą pat girdžiu.!
— Vis tau '' a'
Mums iš
■•a’ i’aai. kai nuobodžiaudami laukiam.’
Visai kas. ki
š n. \ Tik trumpos nepastebimos valandė

Priseki baltą lelijos žiedą,
Kad siela meilės jausmu užkaistų,
Kur tam pasauly per amžius gieda.

kokiomis dalimis jis non jį

.
, ,
, ’
Pažvelgus žemėlapy i milžinišką Afrikos kontinentą,
neras pagr n a , u junjsas yra
nedidelis Šiaūrės Afrikos kraštas, prie
■čvti“ testamento galiojima. Viduržemio juros, tarp Libijos ir Algenjos. Plotas 12o 000
Tada išeiki, kai aušta rytas
1 vra vadinamas ”duress“ t. kvadratinių kilometrų. Septvni mihonai gyventojų. Nuo
b pei las puošia lankas rasotas,
, v. prievartos vartojimas, at- 1957 metų respublika ir valdoma pnzidento Burgibos.
Tai eisim mudu į nematytas
, seit, kad testatorius buvo Senovėje —tai žymioji Kartagina. Hanibalo tėvynė. I-kaMelsvųjų tolių šalis svajotas.
i „verčiamas“ sudaryti testą-, senos dar parodo ir romiečių pėdsakus.
‘ menta taip. kaip jis buvo su-1
Panuršim viską, kas juoda, žema,
• darvtas.
1
Šiandien skirtumas tarp miesto ir kaimo yra dar labai
Famiisim dangų, aukštybių plotį, —
! :D Trečias pagrindas vra' didelis. Jei didieji miestai su moderniais pastatais ir nuošTen didžios mintys ramybėj gema,
vadinamasis ”undue influ- į niais viešbučiais mažai tesiskiria nuo europietiškų miestų,
Ten atgimimo versmių ieškoti.
eiice“, t. y. teigimas, kad,- tai gyvenimas kaime, geriau sakant, raudono smėlio pus1 ėstatoi ius buvo kito asmens Į dykumoje, yra labai skurdus. Tunisas turi apelsinų, alyvO kai išvysim dienos mūs galą,
: neleistinoje“ įtakoje ir kad • me(j2ių, datulių palmių sodus, bet vietose, kur arti Sa!Gor Al
’iic cn8
ovči ftokį,
nli o nej harOs bdykuma,
i
•
• ,
,
ei
. -• n
_i
ėl.jis
sudarė
jau
niekas
nebeauga.
Senovėje
Saharos
Kai glaudžia žiedus gamtos grožybės,
J kitokį tęs amentą.
1 dykuma buvo daug mažesnė. Šiandien ji vis plečiasi ir
Nusvirus saulė jau gęsta, šala,
i. ezinoitama^yisų
atima derlingus plotus. Vienur kitur žaliuojantis kuokšO siela geidžia didžios ramybės,
aplinkybių, negaliu Tams-i
tems pasakyti, ar Tamstos!! ;telis
. žolės
,..vos
. vos dar. išmaitina
....
. aviu
. ..bandas.
.
..O kaimuose
Nulenksim galvas. Tyliai užėję
urite pagrindo testamentui. selmos d«lelts. Vidutiniška: apie desimti vaikų
Ant aukšto kalno, rankas ištiesme.
„griauti“. Galiu Tamstoms
Pagerbę Didį Šviesos Davėją,
Prezidentas Burgiba (save paskelbęs prezidentu iki
‘ik tiek pasakyti: faktas,
Pabaigsim būtį padėkos giesme.
kad Tamstoms siūloma po gyvos galvos) yra padaręs daug reformų. Visų svetimša
! 3.500 dolerių kompromiso lių turtas buvę konfiskuotas. Moterys gavo balsavimo tei
1 būdu. toli gražu nereiškia, sę. Įvestas nemokamas mokslas. Seniems ir beturčiams
1 vkad. jei Tamsios nutartumėt j gy(jymas veltui. Panaikintas žmonų pirkimas. Anksčiau
liau ir eglutės lemputes. Salone blankiai tešvietė paprast?, kreiptis
krpintis teisman,
-___ _
,kaštuodavo
t
- .t
__ Vienas
___ dinaras oficialiu
teisman, tai
tai TamsTams-Į žmona
šimtą
dinarų.
kasdieninė lempa. Dapkus pasitampė visu save ūgiu ir ė- tos laimėtiimėt bylą. Be to, j jęUreu maždaug šimtas franku, arba du su puse dolerio.
mė rąžytis. Keliskart pažingsniavo išilgai salono, priėjo
j įie lan;;o. Stovėjo ir žvalgėsi tiesiai prieš save. Po kelių į nėjimasis yra surištas su di-! Bet nežiūrint į visas pastangas, kraštas turi mažai pramominučių pakėlė akis nuo miesto šviesų ir atsirėmė į dan- dėlėmis išlaidomis. Tamstos) n^s n ^ov°.ia >u nedaibu. Kas ypač atsiliepia kaimo gytamsiau. Ryškiai švitėjo kalėdinės žvaigždės, j sakote, kad visi turite advo-! ventojams. Tik savo akimis pamačius, galima įsivaizduoti
‘ ul
šventiškos nuotaikos paveiktas, jautriai prabilo:
j katus. Jei nutarsite bylinė-■ tą vargą ir suprasti, kokia neteisybė buvo padaryta tiems
(Bus daugiau)
!
-*S° n^,a.Ug
kraštams, kurie iki antrojo pasaulinio'karo buvo Europos
i'Tamstų
tėvo
palikimo.
Jei
fc
ra;tų kolonijos. Aplamai, kiek neteisybės ir skriaudos
• • *
Tamstų advokatas siūlo „tai- yra įvykę per istorijos raidas, prisidengus religijos ar cikui'ių kultūra ar nebus
paLv

lės.
Pavarao < .mi; inkų akys. Išjungė televiziją, paga- Rinkinys gaunamas ir Keleivio administracijoje).

Tamstoms naudingiausia.

(Tęsinys kitame numery)

Nr. 46.1973 m. Upkričiv
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KELEIVIS, SO. BOSTON
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PARENGIMŲ
ginti nemažas bostoniečių
. skaičius, daugiau vis senesKALENDORIUS
Gruodžio 15 d. 7:30 vai. nio amžiaus. Jų tarpe buvo
i Gruodžio š d. Jordan Hali
vak. So. Bostono Lietuvių ir 9 savanoriai kūrėjai.
Bostono Vyrų Sekstetui ir
Sav. Vyt Stelmokas
Piliečių d-jos III aukšto sa-,
j^arj0 žurnalo redak.o- ’ mažojoje salėje I. ir V. \ ajo vadovui komp. Juliui Gai-j
597
East
Broadway
yra rengiamas Antano j
BaIfiūnas skai. • syliūnų koncertas.
deliui už tikrai linksmą pro
jffn?------------------------------- "---------i
Gruodžio 15 d. 7:30 vai.
gramą ;
So. Boston, Mass. 02127 į Gustaičio naujausios satyri ,
paskaitą "Šiandieninė vak. So. Bostono Lietuvių
t nių ir humoristinių eilėraš- i
Vidos Krištolaitytės
V. Krištolaitytė dalyvavo
pažiūra
krašto gvnyoos
gvnybos oi
or-- Pil. dr-jos 111 aukšto salėje
Tel. 268-6030
5030
I nin
iprmp-' P
aziu™ ii Krašto
Irenai
Veitienei
už
svečių
ir automobl. t
" p-.. . j ganizacija“. Lietuvos lais- Santaros-Šviesos rengiamas
eilėje grupinių parodų. Bu
Draudžia naui
dailės paroda
priėmimą
;
laimių.
n>s
”
pns
atymas.
Eileras-j v& kovųJižymus dalvvis puI.
ius
nuo
visokių
nelaimių
vo primta į Chicagos Meno
Naujas auto draudimų įstaty čius bei feljetonus skaitys kininkas Antanas Sta ulio Antano Gustaičio knygos
Gruodžio 1 ir 2 dienomis Instituto Rentai galeriją.; Antanui Bačiuliui už gra mas yra komplikuotas. Draud pats autorius ir įžymusis ak-' _____ ._j____T
Saules šermenys“ pristaty,...
nis
pavaizdavo
Lietuvos
ka'
_
.
ami
mūsų
agentūroje,
gausite
Lietuvių Piliečių dr-jos na- 1^3 m- Kultūros Kongrese žu scenos šviesu tvarkvmą.
torius Henrikas Kačinskas
isas
in.'ormacijas
bei
patarimą,
nuomones kūrimosi pradžią,
GnlO(lžio
,į. iv. petio
muose, 368 W. Broadway. Chicagoje laimėjo I-ją pre-į
Ten
pat
vyks knygos iliust- kada
aip geriausiai apdrausti.
en
pat
j
butiniai!‘
)ii(K
ba~nv;čios
So. Bostone, trečiojo aukšto miją jaunesniųjų dailininkų Nuoširdžiai dėkojame ba
Jokių problemų neturime ir ratoi
atonaus dail. \ iktoro Viz- .
; ,ietm‘V patapus bažmuos
irdos paveikslu ir eskizu ay medžiaginiųgerybiųbet:So |!ostone sk.,u«,,
j malonumu draudžiame stu- rii
salėje L. B. Kultūros Klubas sekcijos parodoje.1966 m. • r0 patal■nautojams. Senųjų
entų
ar
studenčių
automobi

’
-su kaupu buvo Pasiryžimo, j,i(|inio
įšpaidavirengia Vidos Krištolaitytės laimėjo pirmą
jąu- . Lapinu skautu Vyčiu būrelh lis.
paroda.
»r
pasiaukojimo.
dailės parodą.
nųjų dailininkų u giafikų nariams — Broniui Banai
mas.
taip pat atliekame namų pir"Saulės
šermenuų
“
vakaSausio 13 d. So. Bostono
parodoje.
ciui, Gintarui Čepui. Vincu-' imo ir pardavimo patarnaviIlga. Įdomią ir gerą me
o
metu
galėsite
įsigyti
ir
šį
aus.
Lietuviu
Pil. d-jos salėje Al
nine dainų ir ariiu programą
Parodos atidarymas įvyks
j Šnipui. Ramūnui Kalvaičiu:
•uic
niai
išleistą
ir
įdomiai
Al/rilii Kriščiūnui ir VytauTėvų komiteto padėka if ilgiui
Todėl, jeigu norėtumėte par
Atliko solistai Violeta Bal gio Rukšėno knygos ”Day
gruodžio 1 d., šeštadienį,
diustruotą leidinį, o taip čiūnienė ir Stasys Liepas, of Shame“ pristatymas.
auti
ar
pirkti
nekilnojamąjį
7:30 vai. vak. Sekmadieni
irią, prašome paskanmbinti
nat ir autoriaus bei dailinin kuriems dalyviai negailėjo
Bostono Lituanistinės Mo i tui Jurgėlai, Algiui šmitui
Vasario 17 d. 2 va!, popiet
paroda bus atidaryta nuo 11
ko
autografus.
kyklos
metinis
banketas
bu-i
telefonu 268-6030
plojimų. Jiems akomnonavo So. Bostono Lietuvių Pilie
vai. ryto iki 2 vai. popiet.
Labai ačiū patamavusioir
Tai •♦ikrai vertinga ir ori dr. Vytenis M. Vasyliūnas. čių d-jos salėje Altos ren
vo labai sėkmingas. Gaususnrie stalu — Redai Veitaitei.
ginali Kalėdų dovana!
Minėjimą trumpu žodžiu giamas Lietuvos nepriklauVisi yra maloniai k
Po
programos,
grojant
nradėjo ramovėnų pirm. isomybės atstatymo paskelmi į parodą atsilankyti
Jrevinskas, gavęs daugiau laukiai muzikai, galėsite
suJ{ Bronius Bajjerčuis. menine i !•’m o minė i imas.
5Iie.SL
lalsų, į vicepirmininkus — draugais linksmai pi aleisti 1 nrop-ramą
pranešinėjo
i Minku
ra
„ ____________
__ Jonas
______
___ radijo
Talentų pov ida Krištolaitytė studi- pensinę paramą. Nuoširdžiai i Astai Ba'kauskaitei. Rasa’
įdv. N. Šležienė ir L. švel- vakaia prie vaisiu stalo.
Į
Vizbaras,
dainuojamas
ari-!
pietė
ir
”
Miss
I.ithuania
of
ari-j
?
javo dailės pedagogiką Illi- dėkojame visiems bankete Tauniškvtei. Linai Šimkutei įis, gavęs daugiau balsų.
Pristatvmą leneia Santa-j jas trum-nai paaiškino Elena! Kovo 24 d. So. Bostono
nois universitete Urbanoj ir atsilankiusiems ir iš jo gri- Jos patams: o tikrai mandaJ
direktorių
tarybą
(joje
ro^viesos
sambūris.
Vasyliūnienė, maldą sukai-' N.E.“ pagerbti banketas,
baigė bakalauro laipsniu. žusiems su linksma nuotai-j giai ir grakščiai,
•ra 7 nariai) kandidatų bu-! Staliukus iau dabai "•ali- bėjo kun. Albinas Janiūnas. Lietuvių Pik dr-jos salėje
Vėliau tapybos ir grafikos ka.
vo 16. Daugiau balsų iš da-Lm.a
studijas gilino Chicagos Me
t Nuoširdžiausiai dėkojame
no Institute ir. persikėlusi į
Banketo pasisekimas bū- j šeimininkėms, padėjusioms baltinių direktorių gavo O.; Lizdenienę, tei. 1.II-OIS8. ,
New Yorką, — Pratt Insti- tų buvęs neįmanomas be paruošti maistą — Vidai Su- T Vaškienė. J. Lubinas, J. Gražiai paminėjo Lietuvos
Dažau ir Taisau
OHACIUMO AGENTŪRA
tute. 1967 m. įsigijo magist- daugelio žmonių asmeniško ’ žiedėlienei. sol. Violetai Bal Grigalu s ir A. Andriulionis.
Atlieka įvairių rūšių
Namus iš lauke Ir viduje
kariuomenės sukaktį
Į kontrolės komisi ją dauio laipsnį. Šiuo metu dirba prisidėjimo prie jo ruošos ir čiūnienei. Janinai VatulaiLipdau popierius ir taisa
draudimus
iaky ka pataisyti reikia.
savo studijoje Manhattane. pravedimo. Už tokią pagal-i tienei ir Daliai Lizdenini, o»°iau balsu gavo V. Stelmo-j
Kreiptis senu adresuNaudoju t’k venausia
i lietuviu Veteranu Saiunbą ypatingai dėkojame:
. taip pat visoms iškepusioms j ^as ir A. Keturakis.
medžiaga
BRO.NIS KONTRIM
Savo individualias paro
vyriausiam šeimininkui p. į tortus ir visiems aukotojam. ’ Rinkimai bus gruodžio 16 p’os Ramovės skvrius lan.kriJON AS STARINSKAS
598 Broadway
das ji yra turėjusi Clevelan- Venckui uz skanią vakarie
d. surengė Lietuvos
220 Savin Hill Ava
So Boston. Mass. 02127
de, Piatt Institute. Maspeth. nę;
Dorchester. Masa
Tei. A N
Hartforde, Chicagoj—Čiur
TeL CO 5-5854
lionio galerijoje.
aktorei Birutei Vaičjurgy-

_Vietinės Ižinios

PUODŽIUS IR

nauji

SATYROS VAKARAS

Į Tame pačiame susirinki-'
j me buvo priimti du nau'ii "SAULĖS ŠERMENYS“ «,
į vadovybę
‘ nariai ir pagerbti Susikaupi
i
Tai visai neseniai išleistas
mo minute du mirę.
Bostono Lietuviu
Pil. J A. Druzdis pranešė, kad Antano Gustaičio satyrinės;
. So.
.......
,
d-ja lapkričio lą d. nomina- Ppa]j0 mėnesio pajamų bu ir humoristinės poezijos rin-.
vo kandidatus į vaidybą ir ,0 $22.740 ir, paprastas mė- kinys. įdomiai ir gausiai,
dnektorių tarybą, lebalsa- nesj0 išlaidas atskaičius, li- iliustruotas dailininko Vik
vo 137 asmenys (pernai
pejn0 $4.444. Bet tą mė- toro Vizgirdos.
Šią didelio formato puoš-'
149).
j nesi reikėjo sumokėti nekilnią knygą išleido Algimanto!
,
••
z
, i- 1 noiamojo tūrio mokesčio S
r
Mackaus Knygų Leidimo 1
Ši draugija Bostonec oenbeli- o non * j-i
ko vienintelė, i kurios vado-' k’’ nnnctnKrfJTą10’ menU° Fondas. Ji dar gaunama ir
rvybę dar yra šiokios tokios' bUV0
„KcIcivio.< aflministracijoje. Į
varžybos. Bet ir čia, pavyz- i N. Šležienė perskaitė Kaina $7.00.
džiui. į sekretorius tekandi- kontrolės komisijos aktą.
datavo A. Matjoska. į fin.! Buvo patikrinta šių metų
IEŠKO VIETOS
sekretorius — A. Di uzdis, į I pirmojo pusmečio knygos.
iždininkus — A. Makaitis? Jos vedamos tvarkingai.
Ramus ir blaivus senyvas pen.1
į maršalkas — V. Ivaška. ; Nariams rengtas šurum
į burum davė nuostolio $569. ( sininkas ieško vietos Justin,'
.-J ph-minmkus šiemet var-į Valdyba paskyrė Naujųjų Texas9 ar bet kurioje srityje'I
žėsi S. Griganavicius ir
sutikimo pokylio ko-J Arizonos valstijoje, kur galėtų j
misiją, kurios pirmininku! gauti kambarį pastoviai apsigy
1» venti.
yra Algis Makaitis.
Nominavo kandidatus

Pranešimas
JUOZAS

tei už įdomų programos pa
BALT1C REALTY &
vedima;
*’
Į INSURANCE AGENCY

SŪNUS

savininkai

JOHN S HARDWARE

398 West Broadvvay
South Boston, Mass.

Telefonas: 268-3835

Didelis pasirinkimas visokiausių geležies išdirbi
nių, reikalingų jūsų namams.
Visokių dažų.
įvairiausių sienoms apmušalų.

Atidaryta nuo 7:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

M

8

UŽ VIENĄ DOLERį IR

Lietuvos laisvės byla
subatvakary je

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
CENTUS PER MĖNESI

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI
NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS
NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.

U anksto jokio įmoksimo * Išsimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų
WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St., Boston, Mass. Td. 268-4500

Pasiūlymus siųsti “Keleivio*
adresu, pažymint ant voko —
“Pensininkui“.
(46)

Lapkričio 24 d. Kultūri-J
I niame subatvakaryje Stasys j
"GARSO BANGŲ“
j Lūšys kalbėjo apie sunku-1
PROGRAMA
' mus ir viltis Lietuvos byloje.
Ši radijo programa trans-'
’ Jis, realiai vertindamas pa} dėtį, darė išvadą, kad mums liuojama penktadieniais iš
’ nėra reikalo nei per daug stoties WBUR 90.9 FM
nusiminti, nei turėti per banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. į
daug vilties, bet vis reikia vakaro.
> • •
t
žinoti, kad joks despotas nė
Lapkričio 30 d. —Vilnius
ra ir nebus amžinas, tad ir
—
Geležinio vilko miestas.
dabartinis Lietuvos paver
gėjas sulauks galo, tik rei
kia lietuvių tautai kovoje
dėl laisvės ištverti. -

RADIJO PROGRAMA ;
Seniausia Lietuvių Radijo į
TOgrama Naujoj Anglijoj
Paragink savo pažįstamus
š atoties V/LYN, 1360
išsiraivti Keleivį. Jo kaina
’ociklų ir iš stoties FM,
j oietams $7.00.
101.7 mc.. veikia sekmadie ,r
□iais nuo 1 iki 1:30 vai. die !
□ą. Perduodama: Vėliausiu
IEŠKO KOMPANIONO
pasaulinių žinių santrauka
r komentarai, muzika, dai
Prasilavinusi viengungė naš
įos
ir Magdutės pasaka.
lė. turinti santaupų, norėtų pirk
Biznio reikalais kreiptis 1 j
ti namus ar biznį su prasilavinu
Baltic
Florists gėlių ir dova
siu vidutinio amžiaus viengun
nų krautuvę, 502 E. Broad- į
giu vyriškiu.
Rimtus pasiūlymus siųsti Ke way, So. Bostone. Telefo-'
leivio adresu, pažymint ant vo- U88 A N 8-0489. Ten gaunako: “Našlei Veg“.
mas ir Keleivio.

f

o A V AIT RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja sRaiivlojus oolr pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuo!rauku ir atvirai pasisa ko
apie visus mūsų visuomeninius bei ku!lnriniu< klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skvriu. kuriame huklame abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yri dina mišk-ir. mūsų
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir t'irba už
nepriklausomą Lietuva.

Iš

Metinė prenumerata JAV-se

SS.lll)

Adresas:
7722 George Street. 1-aSalle-Montreal. 68ft. (jueliec, LAN ADA

SUSIViENIJlUAS
LIETUVIŲ

SLA

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metų tamsaja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS M1I40NUS doienų
nariama.
lietuvių

SLA—didžiausia

fiaternalinė organizacija

—

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašliją, kuri yra

pigi, nes. SUSIVIENZJild AS .įieško peino, o teikia
patarnavimus savit&rp->»ė3 pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse rniiono dolerių

kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir savgi Kiekvienas

lietuvis čia gali gauvi įvairių klasių reika’utgiausias

•pdraudas

nuo SIOO.CO ik. Siu.OOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudą — Fa.
dovnaeat Insurance, kad jaunuolis Rautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir

gyvenimo pradžiai.

8LA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 'IERM
apdraudą: už $1,000.00 apdr&udoe tik $3.90 mokes

čio metams.
SLA—AKCIDENTALf

APDRAUDA naudinga visokio

rekomenduojama

amžiaus asmenims,

lietuviškų

klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-

lės apdraudos mokestis $2.00 j metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipcitės
! kuopų veikėjus,

ir

'ie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbus.

Gausite

spausdin*as

informacijas

Jeigu

parašysite:

Lithuanian Alllanre of America

807 West 30th Street. Nc< York. N.Y. 10001

•***W«4*****+**+*+#**« •***#**♦#<*♦ - *>»sr<'»*#**##*##*^/*»-**#***'#***#***

,
Darbininkų draugijos

PRANEŠIMAS
VIKTORAS WAITAITIS, buvusis K ST. TAP

'

I,

; vo. (h.

Patalt.ecu drauguos

C.

Janeliūniene,

sekretorė

249

Atidaryta kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. vak.
____________________________________

■E

Senas parvirsta ir negir-

£XPRESS CORK

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

«

t

Gana
nereikalingai eikvoti kuriu alyvą
•z

1973

Savybės:
Produktui g urnas
Grožis
Kkononuja

Alyva kūrenamo*

— SRAM LIETI VISKĄ PICA

šilto oro krosnys

— VOKIŠKAS ALI S

Namams, šildyti
geriausias pirkinys

— JAI KIAI Iš DĖKOKI’OTOS NAUJOS PATALPOS
— LiETi’VIŠKAS

r

— Titu y

MALONUS PATARNAVIMAS
Pilnas įrengimas. Įskaitant alv-

GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir

vos burnerį. pūlėją, oro filtrą,
termostatą, kontrolę ir darbą su

sekmadieniais

jungti rūsy su vamzdžiais^

N i O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

10 metą garantija.

LIETUVIŠKI PIETŪS

$488.

(liuiainlėiiai. kugelis dešros, kopūstai ir kt.)
būsite maloniai

Atsilankykite ir

nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

qjqq CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.

HEATINC DILS

470 Adama Street. UuiBry, Mase.

Alvva šildvmn specialistai

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 21 v ar. per diena

Skambinti —- Boetoo:

3Z

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
orzvJXizvia
I
■*
L
1
vedžioja,
! žmogaus — be ydos.
PLOKŠTELE

Suvarė
i$ art! latre Co.

144 Miibury Si.

jj'.t

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

monstracija apie Yamaha: Dr. Vladas Kaupas grįžo J <kuris yra '• iš Japonijos ir Australijos.!
• skirtas 4-S m. amžiaus vai- kur jis buvo nuvykęs su svei- j
j kams.
katos apsaugos darbuotojų'!

tasC

i

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

J muzikos kursą,

COSMOS PAR GELS

SLA 308 kuopos narių su-! Lapkričio 17 d. Rita Ausirinkimas bus gruodžio 9 siejūtė sumainė žiedus su
j d. 3 vai. popiet So. Bostono, inž. Werneriu Heidemannu.
!
Lietuvių Pil. dr-jos patalpo-į Rita. kol gyveno Bostone,
se. Jame bus nominuojami aktyviai reiškėsi dramos
j ( kandidatai į centro valdybų, sambūryje, buvo viena iš jo
/! Visi nariai prašomi būti- geriausių vaidintojų,
ž • nai dalyvauti.
į Linkini ėjai ilgo ir laiminf i
Kuopos valdyba
go šeimyninio gyvenimo.
i

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

iš Japonijos

Yamaha me odas yra Įiri- ekskuisija.
Sunkūs ligoniai
taikytas išlavinti vaiko mu- • ———————------ — ———
•į zikos klausai. Pagal naujau-'
/'’•*•!
•
Napoleonas Jonuška guli sius tvrint-nmo duomenis.’
G?ri ZOCUiai
Pelei i.ent ligoninėje. Me- vaikai tarp 4-8 metų am.
.
.
ponas Janeiiūnas— Gene- žilius piečiausiai pamėgsta ,
- letn.iu a y zo
lai Mass.. o Jonas Audickas: mnnlStą.
i
nnn’T t
&
— Universiteto ligoninėje, i Pabaltiečiu draugi ja kvie- i a"l,! 30 000 zod?11' ka,na
į čia visus Posūnio ir apvlin1 ietuviu-anglv kalbų žo
Visi ‘jie sunkiai serga.
Į kės lietuvius dalyvauti šioje,
redagavo Karsavi
i paskaitoje - demonstracijo-į r'aite ir Slapnherskis. api<
Linkime jiems greičiau je ir ypatingai ragina tėvus *7.000 žodžiu, 511 psk, kai-!
pasveikti.
j atsivesti sa.o vaikus.
na --$5 00
'

K St., So. Bostone

Sustokite savo mėgstamo gėrimo išgerti
ir sumuštinio suvalgyti!

susirinkimas

I

’ listės. pianistės ir mokytojos!
isi nariai kviečiami da-!Epp Sonin paskaita - de-'

lyvauti.

DOVVNEY’S PLACE

Gimbutas> dl, įj

' Juozas Girnius, inž. Bronius į į
'Galinis, Ramūnas Kondra-J
Lietuviu Darbininku d-jos
Naujosios Anglijos Pa-! tas. Antanas Mažiulis ir inž. j Į
21 kuopos susirinkimas bus baliieeių draugijos metinis* Kęstutis Deveni
ateinanti sekmadieni, gruo- susirinkimas įvyks gruodžio j
J
džio 2 d. 1 vai. popiet So. - d., sekmadienį, 3 vai. po' Dr. J. Gimbutas vatlova-,
Bostono Lietuviu Piliečiu' pietų, Tarptautinio Instituto• vo kraštotyros sekcijai, o dr
d-jos patalpose. Be kita ko,' Pulpose. 287 Common-Į J. Girnius — filosofijos,
jame bus renkama nauja ki- * wealth Avė., Bostone.
Dr. VI. Kaupas grižo
tų metų valdyba.
1 Programoje — jaunos so-1
A

savininkas, pataria savo pažįstamiem ir di augam
aplankyti naują savininką

Antrajame mokslo ir kū-J
S į rybos simpoziume, kuris bu-,' (
«j
Padėkos savaitgaly Chi—• *
i cagoje. iš Bostono dalyva-į?

..

Ištekėjo Rita Ausiejūtė

i SLA 308 kp. susirinkimas

Bostoniečiai mokslo
simpoziume

Vietines žinios
susirinkimas

Puslapis aštuntai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 46.. 1973 m. lapkričio 27

j A. J. A.4 J//1K.ST !

ATLAS

436-1204 *-“—773-4949

PARCELS

CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND
TRAVEL INFORMATION

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope- i Tiesiai iš VYorcesterio siun•: Ecčm Estate & Insurance
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
Carpenter *
S&
*
-sol
ag
J
ALEKNA
<i 321 Country Club Rd.
ros solistės Elzbietos Karde* fiam įvairius siuntinius j Lietu.
Tel. SW 8-2868
siunčia betarpiškai
I
62S E.'vST CROAh'A A?
4!) Church Street
lienės įdainuotų dainų ir ari* vą ir kitus Rusijos valdomus
•!Newton Ctatr?. Mass. 02159;
S H t “ "OfioN. -VA SS.
1$ BOSTONO | LIETUVĄ
K. Milton, Afa&a.
yra vienintelė oficiali ist» Į
IhLE-ONAS AN
jų plokštelę. Kaina $6.00.
plotus! Siuntiniai sudalomi iš
;!
Tel. 332-2645
ir kitus Rusijos okupuotus
da-ja-'.iti
Al
r
t
re
Danį
Atlieku visus pataisymo, remon
•>
ga VVorcesiery, Kuri siunčia ;
Paštu nesiunčiame.
vielinės gamybos medžiagų, an
Fop’erca Sienon *
to ir projektarinio darbus 1į lau
kraštus
siuntinius tiesiog iš VVorces- Į
Stikidi l.&.v'aiTta
ko ir viduje, uyvenamų nasnų ir
avo, maisto ir pramonės gami
Vtaoė.io rv’is
nurasu
hiznio pastatų, p>"al Jūsų reika
Pristatymas greitas ir
R vi k men va pi t • į.,, n i» n,*
lavimą. Saukite visadoa iki S va
nių. Turime vietoje įvairių vie
terio į Lietuvą ir kitas Rusi !
garantuota*
landų vaSam.
tinęs gamybos ir importuotų
jos valdomas sritis- Čia kai- į Į. mow »esr'»
muMOlM
Telefonas: 698-8675
prekių iš kitų kraštų visai že- Prekės parduodamos nuže
b«ma lietuviškai, patarnau *
-,e momis kainomis. Be to, siunčia mintomis kainomis.
. . .
r
į
'tlegionas:
gviona.*: A N 3-280o
;ama greitai ir suzmegai. į r»
z
i ,
rublių
me maistą, pinigus ir galite už Galima užsisakyti
Siuntiniai nueina greitai h Į
7 '
'
j
certifikatus,
automobilius,
TEL. AN 8-2124
sakyti jų gamybos prekes, čia
tvarkingai.
' £>/.
/W«ė<irnteį
sumokėsite pinigus, o giminės šaldytuvus ir pan.
Wr. Amelio E. Rodd
Sekmadieniais 11-12 vai.
ten vietoje gaiės pasirinkti už Atidaryta darbo dienomis
Ct» salima gauti įvairiau ; ’
’ F i? ?) I N l S
(RUDOKIUT6)
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
sakytas
prekes.
AM 1,430 KC
tiv. importuotų ir
vietirė.v i '
OPTOirt’J’RiF i AS
OPTOMETRISTt
o šeštadieniais
gamybos medžiagų ir kitų; : Valsrrios.
Valandos:
Taipogi tarpininkaujame per
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro !:
daiktų, tinkamų Lietuvoje Į
v'“ rvto iki 5 vai. vak į
tam tikras įstaigas atsikviesti nuo S vai. ryto iki 2 vai. p.p.
I reč-?!':ien::i)s Gt-niiiama
Trečiadzeniais—uždare.
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal
^abai žemomis kainomis.
! ž
ą47 BPOAD’ilAY
173 Arthur Si., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
,
445 BR0ADWAY
susitarimą telefonu.
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
S'<uth Bsiston, Mass
|į | SOUTH BOSTON, MASS.
Vedėja B. Sviklieni
389 W. Broadway
♦#*###♦♦#*************♦****♦****♦♦♦♦*♦♦♦♦**♦•***♦#♦♦♦♦*♦♦♦♦•»♦♦**♦♦*♦• Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
So. Boston, Mass. 02127
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
Tel. 268-0068

WORCESTER* MASS.

|
j

W «

r

Peter Maksvytis

Laisves Varpas

KM>« Kil r

Lietuvių Radijo
Valanda

Knyga yra gerisusžas žmogaus draugas
|

B

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

|
į

South Boston Savings Bank
ALFRED

VV.

ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 Wcst Broadvvay, South Boston,

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

Mase. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra
Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistu#.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30
po pietų,
t

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišku Taistinf.

vai.

Ssv. Emanuei L. IV'sergara, K. S , iteg. Pherrn.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Eroadsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas A N 8-6«20

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 rak ryto iki 8 vak v„ išsk*m<ė šventadieniai* ir seksą.

Skambinkite S25-9C90
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai.
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rt to iki 12 vai. dienos.

Vs. A

M&T
641 E Broadvvay

is

TRAVEL SERVICE. Cia v i s ų 1 ė k t u v ų
b i i i e tai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.
Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias

medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

r is ro
Fj *.

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas F loridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Berinuuoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC

fe sų

tv., inc.

už nemažesnių^ kaip SI,000 dvieju

metų įspėjime indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

6%

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

6.27% pelno)

□ Krosnies’aptarnavimas

□ Automatinis Jpiiimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

1%

Si

už visus -kilus indėlius moka

Skambinkite

t

fe UI

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
• Darbo valandos:
— — — — — 9—5

Ketvirtadieniais

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šeštadieniais

J.

Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

-

Trans-Atlantic T r ading Co

Nuo įdė jimo dienos —- Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

šio banko direktorių taryboje yra adv.

■268-4662;

Globė ParceljService,'Įnc.

virš $274,900,000

9—fi

uždaryta

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja

Aldona Adomonis

